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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 Koningin Wilhelminastraat (locatie
Veerallee) is er nog een vestiging aan de Van Karnebeekstraat (locatie Assendorp). De houder is
tevens werkzaam als pedagogisch medewerkster op de groep.
Het kinderdagverblijf aan de Veerallee heeft twee stamgroepen. De groepsruimtes zijn naast elkaar
gelegen en er wordt gezamenlijk gebruik gemaakt van de buitenspeelruimte die is afgesloten met
een hek. In het nabijgelegen park is een speeltuin met kinderboerderij.

Inspectiegeschiedenis
 27-01-2014 incidenteel onderzoek: er zijn overtredingen geconstateerd met betrekking tot het

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

hersteld.
 22-01-2015 jaarlijks onderzoek: er zijn geen overtredingen geconstateerd.
 12-01-2016 jaarlijks onderzoek: er zijn geen overtredingen 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. Zij passen hun lichaamshouding aan en
praten met taal die past bij de leeftijdsgroep. De beroepskrachten hebben willekeurig gesprekjes
met verschillende kinderen. Wanneer de beroepskracht of een kind een gesprekje start komt de
beroepskracht gelijk op ooghoogte van het kind. Ze gaat door de knieën en er ontstaat een
gesprekje over carnaval. De beroepskracht vraagt hoe het kind verkleed was en het kind vertelt dit
vervolgens van haar zelf en ook van haar moeder.

Ontwikkeling van de persoonlijke competentie
Indicator: ‘De beroepskrachten ondersteunen en stimuleren de ontwikkeling van (individuele)
kinderen.’

Observatie
De beroepskrachten helpen het kind bij contacten met andere kinderen als dit nodig is of de
situatie onveilig wordt. Zij geven op een passende manier steun zodat het kind de betreffende
situatie weer zelf aan kan. Zij helpen het kind ook om zelf tot een oplossing te komen. Tijdens het
vrij spel zijn de kinderen veel met en naast elkaar aan het spelen. De beroepskrachten houden
duidelijk bewust afstand. De sfeer is goed en de kinderen accepteren elkaars nabijheid. Alleen
wanneer er iets uit de hand dreigt te lopen grijpt de beroepskracht in. Een van de kinderen heeft
een auto van een ander kind afgepakt. Zonder er gelijk heen te lopen houdt de beroepskracht het
even in de gaten. Ze vraagt wie de auto had. De kinderen lossen het vervolgens zelf op. Het ene
kind laat de auto los en speelt verder met iets anders.

Ontwikkeling van de sociale competentie
Indicator: ‘De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in hun onderlinge interactie.’

Observatie
De beroepskrachten zetten gerichte activiteiten en materialen in om kinderen te laten
samenspelen. Op passende wijze wijzen zij kinderen op elkaars mogelijkheden. De groep als
geheel wordt benut voor gezamenlijke ervaringen. De beroepskrachten begeleiden ook de positieve
interacties tussen kinderen. Op verschillende plekken in de ruimte liggen materialen waar kinderen
samen mee spelen. Zo liggen er bijvoorbeeld treinrails waar vier kinderen mee aan het spelen zijn.
Ze leggen allemaal stukjes van de treinrails neer en maken zo een mooie baan. Als het klaar is
rijden ze met de treintjes over de rails. Het maakt de kinderen niets uit dat er dan ook andere
kinderen mee komen spelen. Op een andere plek ligt een grondpuzzel. Er spelen eerst twee
kinderen mee. Wanneer de beroepskracht er even bij komt kijken komen er ook meer kinderen
meespelen. Samen maken ze een groot deel van de puzzel.
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Tijdens de observatie is ook te zien dat een beroepskracht met een boekje op de grond tussen de
kinderen gaat zitten. Ze leest een boekje en tussendoor vertellen de kinderen wat ze zien en wat er
in het boekje staat. Er komen steeds meer kinderen bij zitten. Zowel de beroepskrachten als de
kinderen accepteren dit. Zo genieten ze samen van het moment.

Overdracht van normen en waarden
Indicator: ‘Afspraken, regels en omgangsvormen zijn herkenbaar aanwezig en worden toegepast.’

Observatie
De beroepskrachten leggen uit waarom afspraken, regels en omgangsvormen belangrijk zijn. Het is
voor kinderen duidelijk wat de consequenties zijn als zij de afspraken negeren of overtreden. Een
van de kinderen gaat op een grote speelauto staan. De beroepskracht ziet dit en loopt er gelijk
naar toe. Ze zegt tegen het kind dat ze dat een beetje eng vindt. Ze legt uit dat het gevaarlijk kan
zijn omdat de wielen van de auto kunnen gaan rijden en dat het kind dan kan vallen. De
beroepskracht vraagt: "Snap je dat?" Het kind knikt en gaat van de auto af.

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

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, 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 Veerallee wordt gewerkt met 2 basisgroepen:

- groep 1 met maximaal 16 kinderen van 0-4 jaar.
- groep 2 met maximaal 8 kinderen 0-2 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:

naam groep aantal kinderen aantal beroepskrachten

groep 1 16 2

groep 2 8 2

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
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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, Veerallee
Aantal kindplaatsen : 24
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.


