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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek.
Op 12 mei 2016 is Fris! Kinderdagverblijven locatie Eloy in opdracht van gemeente Apeldoorn
bezocht voor een jaarlijks onderzoek op basis van risico-gestuurd toezicht. Het onderzoek heeft
zich met name gericht op de kwaliteit van de dagelijkse praktijk.
De volgende voorwaarden zijn onderzocht:





Pedagogische praktijk
Verklaringen Omtrent Gedrag en diploma’s
Groepsgrootte
Beroepskracht-kind-ratio

Beschouwing
Fris! Kinderdagverblijven Locatie Eloy is gevestigd in basisschool Eloy in Ugchelen. De basisschool
en de peuteropvang hebben dezelfde daltonvisie waar zij volgens werken.
Naast opvang voor 2-4 jarigen in de ochtend is er in de middag buitenschoolse opvang op deze
locatie.
Inspectiegeschiedenis:
2014: jaarlijks onderzoek, overtreding pedagogisch beleidsplan;
2015: jaarlijks onderzoek, overtreding is hersteld, nieuwe overtreding op domein personeel en
groepen;
2016: nader onderzoek, overtreding is hersteld.
Voortgang:
Tijdens de huidige inspectie wordt aan alle onderzochte voorwaarden voldaan.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Binnen dit domein zijn de volgende competenties geobserveerd en beoordeeld:





waarborging emotionele veiligheid
ontwikkeling van persoonlijke competentie
ontwikkeling van sociale competentie
overdracht van normen en waarden

Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het
Veldinstrument observatie pedagogische praktijk 0-4 jaar
Pedagogische praktijk
De praktijkobservatie is uitgevoerd in de ochtend; tijdens het fruit eten, moment van vrij spelen,
waarin ondertussen met een aantal kinderen wordt geknutseld aan de hand van het thema
'Familie'. Daarna is er een toiletronde en gaan de kinderen naar buiten.
Het volgende is onder andere geobserveerd ten aanzien van de pedagogische basisdoelen (waarbij
de schuingedrukte tekst uit het veldinstrument is overgenomen en de tekst daarna een uitwerking
daarvan is in zoals deze is geobserveerd in de praktijk):
Zorg dragen voor het waarborgen van emotionele veiligheid
Kinderen hebben vaste beroepskrachten en bekende leeftijdsgenootjes om zich heen: De vaste
beroepskracht van de peuteropvang is op vakantie. De beroepskracht die invalt, is de vaste invaller
voor deze locatie. De kinderen kennen haar duidelijk, ze noemen haar bij de naam. Ook de
beroepskracht kent de kinderen. Onderling zoeken de kinderen elkaar op. Vriendjes gaan naast
elkaar aan de tafel zitten. De beroepskracht weet dat twee kinderen vriendjes zijn, maar dat het
kan storen als de twee naast elkaar zitten. Zij maakt hierover afspraken met de twee.
Tijdens het buiten spelen gaat de beroepskracht bij wijze van uitzondering gebruik maken van een
andere deel van het plein, waar het speeltoestel staat. Zij houdt de kinderen goed in de gaten.
Weet ook welke kinderen extra aandacht nodig hebben. Het kindje dat net komt wennen op de
groep heeft zij voortdurend in het zicht.
Zorg dragen voor de mogelijkheid om tot ontwikkeling van persoonlijke competentie te
komen
Er is wederzijdse interactie tussen beroepskrachten en individuele kinderen: Een kind wil geen fruit
eten (Is voor het eerst op de peuteropvang). Eén van de kinderen reageert hierop: 'Hij lust geen
fruit' Een ander kind zegt: Als 't ie fruit eet, dan moet ie denk ik spugen'. De beroepskracht zegt:
'Waarom denk je dat?' Het kind verteld dat dat bij aan ander kind (broertje/zusje?) ook zo was.
De beroepskracht legt daarna uit: 'X. is vandaag voor het eerst, dat is een beetje spannend'.
Zorg dragen voor de mogelijkheid om tot ontwikkeling van sociale competentie te
komen.
De kinderen zijn deel van de groep: Een kind heeft zijn knutselwerkje af en gaat spelen. Hij loopt
naar een groepje kinderen toe en sluit zich bij hen aan. Hij zegt: 'Mag ik meedoen?' De andere
kinderen laten hem meedoen met hun spel.
Aan de tafel wordt geknutseld. Kinderen zoeken plaatjes bij elkaar. De beroepskracht zegt tegen
een kind: 'Help X. maar een beetje'. Het kind doet dat.
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Zorg voor de overdracht van normen en waarden
Afspraken, regels en omgangsvormen zijn herkenbaar aanwezig en worden toegepast: Er is een
nieuw kindje op de peuteropvang. De beroepskracht legt uit wat de regels zijn op de groep.
Bijvoorbeeld dat eerst het fruit wordt gegeten en dat de kinderen daarna een koekje mogen. Ze
zegt: 'X, dat zijn de regels hier bij de peuteropvang. Als we in de kring zitten, dan blijven we even
aan tafel.'
Andere kinderen kennen de regels ook: Y, je mag niet....' De beroepskracht zegt: 'Hoor je dat Y, Z
weet de regels ook al heel goed! Binnen is niet de bedoeling.'
Conclusie: Op peuteropvang Fris! Eloy wordt voldaan aan de kwaliteitseisen met betrekking tot de
pedagogische praktijk.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke

Interview anderen (beroepskracht)

Observaties

Pedagogisch werkplan
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Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag
De beroepskracht aanwezig op KDV Eloy tijdens de inspectie, is in het bezit van een geldige
verklaring omtrent het gedrag.
Passende beroepskwalificatie
De beroepskracht aanwezig op peuteropvang Eloy tijdens de inspectie, beschikt over een voor de
werkzaamheden passende beroepskwalificatie zoals in de cao kinderopvang is opgenomen.
Opvang in groepen
Op deze locatie is één peuteropvanggroep van maximaal 16 kinderen.
De kinderen hebben de leeftijd van 2-4 jaar en zijn alleen in de ochtend aanwezig.
Beroepskracht-kindratio
Op het moment van inspectie zijn er 7 kinderen aanwezig met 1 beroepskracht.
Op de groep zijn de planlijsten aanwezig en het personeelsrooster.
Deze gegevens laten zien dat er voldoende personeel wordt ingezet in verhouding tot het aantal
kinderen dat aanwezig is op de groep.
Conclusie: Er wordt voldaan aan de eis met betrekking tot de Beroepskracht-kindratio.
Gebruikte bronnen:

Interview anderen (beroepskracht)

Observaties

Verklaringen omtrent het gedrag

Diploma's beroepskrachten

Presentielijsten

Personeelsrooster
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Inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogische praktijk
De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van
persoonlijke competentie te komen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van
sociale competentie te komen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag
De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum
exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven na 1 maart
2013.
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang
van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee
maanden.
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Passende beroepskwalificatie
Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie
zoals in de cao kinderopvang is opgenomen.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Opvang in groepen
De opvang vindt plaats in stamgroepen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
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De stamgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen tot 1 jaar.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

OF
De stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar waarvan maximaal 8 kinderen tot
1 jaar.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Beroepskracht-kindratio
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige
kinderen in de groep bedraagt ten minste:
- 1 beroepskracht per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar;
- 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar;
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar;
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar.
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten
berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 7 en 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:

Fris! Kinderdagverblijven Locatie Eloy
http://www.friskinderdagverblijven.nl
16
Nee

:
:
:
:
:
:

Fris! Kinderdagverblijven
Linie 540
7325 DZ Apeldoorn
www.friskdv.nl
50860429
Nee

:
:
:
:
:

GGD Noord en Oost Gelderland
Postbus 3
7200 AA Zutphen
088-4433000
Mevr. A. de Vries

Gegevens houder
Naam houder
Adres houder
Postcode en plaats
Website
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Onderzoek uitgevoerd door
Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Apeldoorn
: Postbus 9033
: 7300 ES APELDOORN

Planning
Datum inspectie
Opstellen concept inspectierapport
Zienswijze houder
Vaststelling inspectierapport
Verzenden inspectierapport naar houder
Verzenden inspectierapport naar
gemeente
Openbaar maken inspectierapport

:
:
:
:
:
:

12-05-2016
20-06-2016
05-07-2016
05-07-2016
08-07-2016
08-07-2016

: 13-07-2016

9 van 10
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 12-05-2016
Fris! Kinderdagverblijven Locatie Eloy te UGCHELEN

Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.

Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
Naar aanleiding van de inspectie die heeft plaatsgevonden op 12 mei 2016 bij Fris!
Kinderdagverblijven Locatie peuteropvang aan het Klingelbeek 28 in Ugchelen geven wij in deze
zienswijze graag onze reactie op het rapport.
Bedankt voor de prettig verlopen inspectie op onze locatie Peuteropvang Eloy.
Met vriendelijke groet,
Ilse Hoogstad
Manager BSO/Peuteropvang Locatie Eloy
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