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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft
een onaangekondigd jaarlijks onderzoek.

De genoemde wet onderscheidt domeinen die bij de inspectie aan de orde moeten komen. Dat zijn
de gearceerde titels in dit rapport. Elk domein op zijn beurt bevat een aantal inspectie-items, met
bijbehorende voorwaarden die bij de inspectie worden getoetst. Deze voorwaarden zijn te vinden
als bijlage bij dit rapport.

Bij deze inspectie is het volgende onderzocht:

 pedagogisch klimaat;
 eisen aan het personeel
 aantal beroepskrachten;
 stabiliteit van de opvang voor kinderen.

Beschouwing
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over
kinderdagverblijf (KDV) peutergroep De Kleine Planeet locatie Voorstad en de
inspectiegeschiedenis, volgen de bevindingen op hoofdlijnen. Deze worden elders in het rapport
uitgewerkt.

Feiten over De Kleine Planeet locatie Voorstad
Peutergroep De Kleine Planeet is onderdeel van de overkoepelende organisatie DOK13 die
meerdere kinderopvanglocaties heeft binnen de regio IJsselland.
De peuteropvang is gehuisvest in de gelijknamige Jenaplan basisschool aan de Smyrnastraat. Op
deze locatie wordt tevens buitenschoolse opvang (BSO) en voorschoolse opvang (VSO)
aangeboden.
KDV De Kleine Planeet locatie Voorstad is een peuteropvang voor kinderen van 2-4 jaar. Deze
locatie staat met 16 kindplaatsen in het Landelijke register kinderopvang. De openingstijden
zijn van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur - 12.30 uur.

Inspectiegeschiedenis
 24-10-2016: jaarlijks onderzoek; tekortkoming op gebied van VVE en BKR
 09-02-2017: nader onderzoek; tekortkomingen VVE en BKR verholpen
 23-11-2017: jaarlijks onderzoek; tekortkoming ten aanzien van VVE certificaten. Met ingang

van 01-03-2018 is de gesubsidieerde VVE gesubsidieerde voorschoolse educatie stopgezet.
 20-11-2018 jaarlijks onderzoek; de getoetste voorwaarden voldoen aan de Wet kinderopvang.

Bevindingen op hoofdlijnen
Tijdens dit onderzoek voldoen alle getoetste voorwaarden aan de eisen uit de Wet kinderopvang.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat

Pedagogisch beleid

KDV De Kleine Planeet hanteert een pedagogisch beleidsplan waarin het binnen de organisatie
geldende beleid staat. Het beleidsplan is van april 2019.
Alle getoetste voorwaarden zijn beschreven in het beleidsplan. Zo is er aandacht voor de volgende
onderwerpen:

 De wijze waarop invulling gegeven wordt aan aspecten van verantwoorde opvang;
 De wijze waarop de ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en wat de rol

van de mentor hierin is;
 Een concrete beschrijving van de werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de

groepen;
 Een concrete beschrijving van de taken die beroepskrachten in opleiding en stagiairs in de

opvang kunnen uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid.

Pedagogische praktijk

Bij de observatie van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het
Veldinstrument observatie kindercentrum (januari 2015). Dit Veldinstrument bevat voor elke
voorwaarde indicatoren. Deze worden gebruikt bij het beschrijven van de pedagogische praktijk.

Ter illustratie van het oordeel worden door de toezichthouder een aantal van de basisdoelen
toegelicht met een voorbeeld. Bij het beoordelen van de observaties is uitgegaan van 4 basisdoelen
vanuit de Wet kinderopvang waaraan de pedagogische praktijk minimaal moet voldoen:

 emotionele veiligheid;
 sociale competentie;
 persoonlijke competentie;
 overdracht normen en waarden.

Emotionele veiligheid

‘De houder draagt er zorg voor dat op een sensitieve en responsieve manier met
kinderen wordt omgegaan, respect voor de autonomie van kinderen wordt getoond en
grenzen worden gesteld aan en structuur wordt geboden voor het gedrag van kinderen,
zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen voelen.’

Indicator uit het Veldinstrument: ‘De beroepskrachten communiceren met de kinderen.’

Observatie
De beroepskrachten hebben korte gesprekjes met kinderen waarbij beiden bijdragen aan de
voortgang en inhoud van het gesprek. Zo staan de kinderen in een rij vóór de beroepskracht om
ingesmeerd te worden met zonnebrandcrème. De kinderen kennen deze routine. De beroepskracht
praat even met elk kind dat aan de beurt is. Ze gaat in op wat het kind zelf aandraagt of vraagt het
kind iets. De kinderen genieten zichtbaar van dit moment.

Wanneer iedereen aan tafel zit, begint één van de kinderen plotseling te zingen. Het is een
zelfbedacht liedje. "Luister maar eens", zegt de beroepskracht tegen de rest van de kinderen.
Iedereen is stil en luistert. "Goed gedaan, knap hoor!" krijgt het kind als compliment. Tevreden
kijkt het zangertje om zich heen.
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Ontwikkeling van de persoonlijke competentie

‘De houder draagt er zorg voor dat kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de
ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve
vaardigheden, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger te functioneren
in een veranderende omgeving.’

Indicator uit het Veldinstrument: ‘Er is wederzijdse interactie tussen beroepskrachten en
individuele kinderen.’

Observatie
De beroepskrachten geven duidelijke informatie over start, verloop en einde van een handeling of
activiteit; de situatie is voor kinderen inzichtelijk. Zo roept één van de beroepskrachten alle
kinderen bij zich en zingt met de beide handen in de lucht:

10 - 10 - 10
10 vingers wil ik zien
niet meer lopen
niet meer praten
houdt de juffen in de gaten
10 - 10 - 10
10 vingers wil ik zien

Iedereen zingt enthousiast mee. Wanneer het liedje afgelopen is, beginnen de kinderen met
opruimen; de kinderen zijn dit zo gewend. De beroepskrachten helpen mee; ze geven de kinderen
opruimopdrachtjes en positieve feedback.

Ontwikkeling van de sociale competentie

‘De houder draagt er zorg voor dat kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij
hen spelenderwijs sociale kennis en vaardigheden worden bijgebracht, teneinde
kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties met anderen op te bouwen en te
onderhouden.’

Indicator uit het Veldinstrument: ‘De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in hun onderlinge
interactie.’

Observatie
Basisvoorwaarden voor de groei en ontwikkeling van kinderen zijn het gevoel van veiligheid en het
vertrouwen dat de volwassene de signalen van het kind begrijpt en erop kan anticiperen. Zo spelen
een paar kinderen aan tafel. Eén van de kinderen kijkt plotseling heel sip en bijna huilend naar de
beroepskracht. Deze reageert meteen en adequaat. Ze slaat haar arm om het kind en vraagt wat
er aan de hand is. Het schijnt dat een ander kind iets heeft gedaan of gezegd. De beroepskracht
neemt beide kinderen bij zich om alles uit te praten en de lucht te klaren. Even later wordt er
vrolijk verder gespeeld.

Overdracht waarden en normen

‘De houder draagt er zorg voor dat kinderen worden gestimuleerd om op een open
manier kennis te maken met de algemeen aanvaarde normen en waarden in de
samenleving met het oog op een respectvolle omgang met anderen en een actieve
participatie in de maatschappij.’

Indicator uit het Veldinstrument: ‘Afspraken, regels en omgangsvormen zijn herkenbaar aanwezig
en worden toegepast.’

Observatie
De beroepskrachten spreken de kinderen aan op gedrag dat verband houdt met geldende
afspraken in de groep. Zo wordt kinderen er op gewezen om hun hand voor de mond te houden
tijdens hoesten en niezen. Nadat alles is opgeruimd lopen de kinderen naar de kraan om hun
handen te wassen. Niemand hoeft dit te zeggen; het is een gewoonte die de kinderen gewend zijn.
De beroepskracht hoort een kind 2 keer "Niet doen!" zeggen tegen een ander kind. De
beroepskracht komt er bij en vraagt het andere kind of hij gehoord heeft dat het eerste kind "niet
doen" tegen hem zei en wat dat betekent. Hij weet het wel en houdt op met plagen.
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Voorschoolse educatie

De voorwaarden aangaande voorschoolse educatie (VE) zijn niet beoordeeld, aangezien op deze
locatie geen gesubsidieerde voorschoolse educatie aangeboden wordt.

Conclusie
De getoetste items binnen het domein ‘Pedagogisch klimaat’ zijn conform de Wet kinderopvang.

Gebruikte bronnen

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder)
 Interview (aanwezige beroepskrachten)
 Pedagogisch beleidsplan

Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang

De beroepskrachten die werkzaam zijn bij KDV De Kleine Planeet hebben een geldige verklaring
omtrent het gedrag (VOG), zijn geregistreerd en gekoppeld aan de houder binnen het
personenregister kinderopvang (PRK).

Opleidingseisen

De beroepskrachten die werkzaam zijn bij deze locatie beschikken over een passende
beroepskwalificatie zoals opgenomen in de cao Kinderopvang en de cao Sociaal Werk.

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires

Op de dag van de inspectie waren er 10 kinderen en 2 beroepskrachten aanwezig.

KDV De Kleine Planeet heeft 16 kindplaatsen.

De presentielijst is bekeken. De verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten
beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in een stamgroep is conform de Wet
kinderopvang.

De presentie wordt digitaal bijgehouden in KDV-net.

Bij de inzet van personeel wordt gebruik gemaakt van de rekentool van de overheid.

Er wordt niet structureel afgeweken van de beroepskracht-kindratio (BKR).

Stabiliteit van de opvang voor kinderen

Op de locatie wordt er gewerkt met één stamgroep van maximaal 16 kinderen in de leeftijd van
2 t/m 4 jaar.

De houder is op de hoogte van de rekenregels aangaande de groepsgrootte i.v.m. de leeftijden van
de kinderen.

Aan ieder kind is een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en
bespreekt de ontwikkeling van het kind minimaal één keer per jaar met de ouders. Zo nodig wordt
vaker met de ouder(s) van een kind gesproken. Tevens is de mentor voor de ouder(s) het
aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind.
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De ouders zijn persoonlijk op de hoogte gebracht van wie de mentor van hun kind is.

Conclusie
De getoetste items binnen het domein ‘Personeel en groepen’ zijn conform de Wet kinderopvang.

Gebruikte bronnen

 Interview (aanwezige beroepskrachten)
 Observatie(s)
 Personen Register Kinderopvang
 Diploma(s)/kwalificatie(s) beroepskrachten
 Presentielijsten
 Personeelsrooster
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Overzicht getoetste inspectie-items

Pedagogisch klimaat

Pedagogisch beleid

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum
draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld.

(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Pedagogische praktijk

In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder van een
kindercentrum er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin
kinderen zich bevinden:
a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de
autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt
geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen
voelen;
b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden,
cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat
te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving;
c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en
vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties
met anderen op te bouwen en te onderhouden;
d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen
aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met
anderen en een actieve participatie in de maatschappij.

(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 2 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn:
a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum;
b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een
uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een
onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden
opgevangen;
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum
exploiteert en waar kinderen worden opgevangen;
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over
de kinderen die worden opgevangen;
e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd
hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn
of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres.

Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e
ingeschreven in het personenregister kinderopvang.

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang)
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De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling met de in artikel 1.50 derde lid van
de wet genoemde personen inclusief hemzelf.

(art 1.48d lid 3 Wet kinderopvang)

Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het
personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn
werkzaamheden aanvangen.

(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang)

Opleidingseisen

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent
aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 1
Regeling Wet kinderopvang)

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires

De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat
wordt opgevangen, met dien verstande dat:
- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige
kinderen in een stamgroep wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel a, bij het
besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;
- indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep
verlaten, dit niet leidt tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit
buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten ten
opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit;
- in afwijking hiervan op tijdstippen genoemd in het pedagogisch beleidsplan minder
beroepskrachten kunnen zijn ingezet, met een maximum van drie uur.

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang)

Stabiliteit van de opvang voor kinderen

Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één
stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel
a van het Besluit kwaliteit kinderopvang.

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang)
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Gegevens voorziening

Opvanggegevens
Naam voorziening : De Kleine Planeet, locatie Voorstad
Vestigingsnummer KvK : 000025826832
Aantal kindplaatsen : 16
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee

Gegevens houder
Naam houder : Stichting DOK13
Adres houder : Postbus 51
Postcode en plaats : 7240AB Lochem
Website : www.dok13.info
KvK nummer : 08224017
Aansluiting geschillencommissie : Ja

Gegevens toezicht

Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD : GGD IJsselland
Adres : Postbus 1453
Postcode en plaats : 8001BL ZWOLLE
Telefoonnummer : 038-4 281 686
Onderzoek uitgevoerd door : Marja Baas

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente : Deventer
Adres : Postbus 5000
Postcode en plaats : 7400GC DEVENTER

Planning
Datum inspectie : 04-07-2019
Opstellen concept inspectierapport : 25-07-2019
Zienswijze houder : Niet van toepassing
Vaststelling inspectierapport : 26-07-2019
Verzenden inspectierapport naar houder : 30-07-2019
Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 30-07-2019

Openbaar maken inspectierapport : 13-08-2019
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.

De houder gaat akkoord met de inhoud van het rapport en heeft geen gebruik gemaakt van de
gelegenheid een zienswijze in te dienen.


