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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.

In dit onderzoek is op grond van de bevindingen bij voorgaande inspecties, een beperkt aantal
kwaliteitseisen onderzocht. Dat zijn de volgende:
 de pedagogische kwaliteit.
 de eisen aan het personeel.
 de beroepskracht-kind-ratio.

Beschouwing
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over
kinderdagverblijf Nynke en de inspectiegeschiedenis, volgen de bevindingen op hoofdlijnen. Deze
worden elders in het rapport verder uitgewerkt.

Feiten over kinderdagverblijf Nynke
De houder heeft twee vestigingen. Naast deze vestiging aan de Van Karnebeekstraat (locatie
Assendorp) is er nog een vestiging aan de Koningin Wilhelminastraat (locatie Veerallee). De
houder werkt tevens als pedagogisch medewerkster op de groep.
Het kinderdagverblijf aan de Van Karnebeekstraat heeft één stamgroep voor maximaal 12 kinderen
in de leeftijd van 0-4 jaar.

Inspectiegeschiedenis
 27-01-2014 incidenteel onderzoek. Er zijn overtredingen geconstateerd met betrekking tot het

pedagogisch klimaat, personeel en groepen, veiligheid en gezondheid en ouderrecht.
 31-03-2014 nader onderzoek. De eerder geconstateerde overtredingen (27-01-2014) zijn

hersteld.
 27-01-2015 jaarlijks onderzoek. Er zijn geen tekortkomingen geconstateerd.
 07-01-2016 jaarlijks onderzoek. Er zijn geen tekortkomingen geconstateerd.

Bevindingen op hoofdlijnen
Tijdens dit jaarlijks onderzoek voldoen alle onderzochte items aan de Wet kinderopvang.

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

Pedagogisch klimaat

Pedagogische praktijk

Tijdens het inspectiebezoek is de pedagogische praktijk getoetst in theorie en in de praktijk. Bij de
observatie van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het Veldinstrument
observatie kindercentrum (januari 2015). Daarin staan specifieke aspecten waarop wordt
geobserveerd.
Het observatie-instrument bevat voor elke voorwaarde indicatoren. Deze worden gebruikt bij het
beschrijven van de pedagogische praktijk.

Emotionele veiligheid
Indicator: ‘De beroepskrachten communiceren met de kinderen.’

Observatie
De beroepskrachten kennen ieder kind in de groep; ze kennen hen bij naam en weten persoonlijke
bijzonderheden. De beroepskrachten hebben korte gesprekjes met kinderen waarbij beiden
bijdragen aan de voortgang en inhoud van het gesprek. Wanneer alle kinderen binnen zijn gaan de
beroepskrachten samen met de kinderen in een kring zitten. De namen van de kinderen worden
één voor één genoemd en de beroepskrachten wensen de kinderen goedemorgen. De
beroepskracht vraagt aan de kinderen hoe hun weekend was en de kinderen die willen krijgen de
gelegenheid om iets te vertellen.

Ontwikkeling van de persoonlijke competentie
Indicator: ‘Kinderen hebben de mogelijkheid om (leer)ervaringen op te doen dankzij de groep,
spelmateriaal, activiteitenaanbod en inrichting.’

Observatie
In het dagprogramma zijn altijd activiteiten opgenomen die gericht zijn op en/of aanzetten tot
taalverrijking. Op vaste momenten komen de kinderen samen om bijvoorbeeld liedjes te zingen.
Dit was tijdens de observatie ook het geval. Alle kinderen zitten in de kring en zingen liedjes. Ook
leest de beroepskracht kort een verhaaltje voor. Hierna gaan alle kinderen aan tafel om fruit te
eten.

Ontwikkeling van de sociale competentie
Indicator: ‘De kinderen zijn deel van de groep.’

Observatie
De beroepskrachten sluiten aan op de persoonlijke eigenheid van kinderen. Zij benoemen en
waarderen individuele talenten, kwaliteiten en eigenaardigheden. Zij activeren de betrokkenheid en
deelname van alle kinderen aan het groepsgebeuren op een wijze die recht doet aan het
individuele kind. Kinderen worden gestimuleerd om sociale contacten met elkaar aan te gaan maar
worden niet verplicht als duidelijk is dat kinderen er (nog) niet aan toe zijn. Wanneer alle kinderen
in de kring gaan is 1 kind nog bezig met een puzzel. Hij geeft duidelijk aan dat hij nog niet in de
kring wil. De beroepskrachten laten hem zijn gang gaan en gaan zelf ook verder in de kring. Ze
vragen tussendoor wel of het kind al zin heeft om er bij te komen zitten maar als het kind dit nog
niet wil is dat ook goed. Even later komt het kind zelf bij de kring staan en kijkt mee met het
boekje dat wordt voorgelezen.

Conclusie
Tijdens het inspectiebezoek is de pedagogische praktijk conform de Wet Kinderopvang.
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Voorschoolse educatie

Het item voorschoolse educatie is niet beoordeeld aangezien er op deze locatie geen
gesubsidieerde voorschoolse educatie wordt aangeboden.

Gebruikte bronnen:
 Interview (beroepskrachten)
 Observaties (pedagogische praktijk)
 Pedagogisch beleidsplan
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Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag

De beroepskrachten en stagiaire, werkzaam op deze locatie, zijn in het bezit van een geldige
verklaring omtrent het gedrag (VOG).

Passende beroepskwalificatie

De beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang.

Opvang in groepen

Bij kinderopvang Nynke wordt gewerkt met één verticale stamgroep.
De stamgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen van 0 tot 4 jaar waarvan maximaal 8 kinderen tot
1 jaar.

Conclusie
De houder voldoet aan de voorwaarden uit de wet Kinderopvang.

Beroepskracht-kindratio

Op de dag van de inspectie werd aan de beroepskracht-kindratio voldaan. Er waren 11 kinderen
aanwezig met 2 beroepskrachten.

De personeelsroosters en de aanwezigheidslijsten zijn steekproefsgewijs
gecontroleerd door de toezichthouder.
Uit deze steekproef blijkt ook dat er wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio.

Conclusie
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden betreffende de beroepskracht-kindratio.

Gebruikte bronnen:
 Interview (beroepskrachten)
 Verklaringen omtrent het gedrag (steekproef)
 Diploma's beroepskrachten (steekproef)
 Presentielijsten (februari 2017)
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Ouderrecht

Klachten en geschillen per 1 januari 2016

Kinderopvang Nynke heeft een eigen interne klachtenprocedure schriftelijk opgesteld. De interne
klachtenprocedure beschrijft alle voorwaarden die vanuit de Wet kinderopvang beschreven moeten
staan.

Conclusie
Hiermee wordt voldaan aan de voorwaarden uit de Wet kinderopvang.

Gebruikte bronnen:
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
 Klachtenregeling
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Overzicht getoetste 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)

Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger is niet ouder dan
twee jaar.
(art 1.50 lid 4, 8 en 9, art 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Passende beroepskwalificatie

Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang.
(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)

Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt
afgeweken van de beroepskracht-kindratio.
(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 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Ouderrecht

Klachten en geschillen per 1 januari 2016

De houder treft een regeling voor de afhandeling van klachten over:
- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouder of kind;
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder.
(art 1.57b lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De regeling is schriftelijk vastgelegd, voorziet er in dat de ouder de klacht schriftelijk bij de houder
indient en dat de houder:
- de klacht zorgvuldig onderzoekt;
- de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling;
- de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk wordt afgehandeld;
- de klacht, uiterlijk zes weken na indiening bij de houder, wordt afgehandeld;
- de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt;
- in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn
gerealiseerd.
(art 1.57b lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)
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Gegevens voorziening

Opvanggegevens
Naam voorziening : Kinderopvang Nynke
Aantal kindplaatsen : 12
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee

Gegevens houder
Naam houder : Nynke Merkus e.v. van Amerom
Website : www.kinderopvangnynke.nl
KvK nummer : 05085001
Aansluiting geschillencommissie : Nee

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 : Inge Moerenhout

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente : Zwolle
Adres : Postbus 10007
Postcode en plaats : 8000GA ZWOLLE

Planning
Datum inspectie : 27-02-2017
Opstellen concept inspectierapport : 03-03-2017
Zienswijze houder : Niet van toepassing
Vaststelling inspectierapport : 21-03-2017
Verzenden inspectierapport naar houder : 22-03-2017
Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 22-03-2017

Openbaar maken inspectierapport : 05-04-2017
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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.


