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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 Nynke en de inspectiegeschiedenis, volgen de bevindingen op hoofdlijnen.
Deze worden elders in het rapport verder uitgewerkt.

Feiten over kinderdagverblijf Nynke
De houder heeft drie vestigingen. Naast deze vestiging aan de Koningin Wilhelminastraat (locatie
Veerallee) is er nog een vestiging aan de Van Karnebeekstraat (locatie Assendorp) en een vestiging
aan de Hobbemastraat (locatie Centrum-Diezepoort). 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
 27-02-2017 jaarlijks onderzoek: er zijn geen tekortkomingen geconstateerd.
 03-03-2017 incidenteel onderzoek: er is vanuit de GGD geen bezwaar tegen ophoging van het

aantal kindplaatsen naar 27.
 24-03-2017 incidenteel onderzoek: er is vanuit de GGD geen bezwaar tegen de

houderwijziging van eenmanszaak naar VOF.
 05-02-2018 jaarlijks onderzoek: de getoetste voorwaarden voldoen aan de Wet kinderopvang.
 26-03-2019 jaarlijks onderzoek: de getoetste voorwaarden voldoen aan de Wet kinderopvang.
 26-03-2019 incidenteel onderzoek: er is vanuit de GGD geen bezwaar tegen ophoging van het

aantal kindplaatsen naar 29.

Bevindingen op hoofdlijnen
Tijdens dit jaarlijks 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
De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder
duidelijk hoe hij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent: Het
bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden en de
overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft hij onderwerpen zoals de indeling en grootte
van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid.

De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch
beleid.

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken,
gelezen en/of besproken is.

Pedagogisch beleid

Het kinderdagverblijf hanteert een pedagogisch beleidsplan waarin het binnen de organisatie
geldende beleid staat.

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.

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 (babygroep):
De beroepskrachten gedragen zich sensitief en responsief naar de kinderen. Zij laten actief merken
dat zij het kind begrijpen en reageren daar adequaat op.
Een kind wordt 's ochtends gebracht. Wanneer de ouder weg gaat begint het kind te huilen. De
beroepskracht loopt naar het kind toe en legt aan het kind uit dat papa gaat werken. De
beroepskracht vraagt aan het kind of hij even bij haar op schoot wil zitten. Vervolgens tilt de
beroepskracht het kind op uit zijn stoel en ze neemt hem op schoot. De beroepskracht troost het
kind door tegen hem te praten en hem af te leiden door het te hebben over het fruit.

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:
‘De beroepskrachten ondersteunen en stimuleren de ontwikkeling van kinderen’.
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Observatie (babygroep):
De beroepskrachten hebben een herkenbare dagindeling met programmaonderdelen, waarbij
ruimte gemaakt kan worden voor nieuwe/leuke/spannende situaties die kansen bieden voor
gesprek en leermomenten.
De kinderen zitten aan tafel fruit te eten. Een kind ziet buiten een vogel en zegt tegen de
beroepskracht 'Vogel'. De beroepskracht stelt aan het kind voor om even voor het raam te gaan
kijken. Het kind wil dat wel. De beroepskracht tilt het kind op en samen kijken ze naar
buiten. Wanneer alle kinderen het fruit op hebben vraagt de beroepskracht aan de andere kinderen
of ze ook bij het raam willen komen kijken. Dat willen de kinderen wel. De beroepskracht gaat
samen met de kinderen voor het raam staan en ze benoemt wat ze ziet. Zo zegt ze: 'Zien jullie ook
vogeltjes?' en 'Kijk daar loopt een hondje'.

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 kinderen zijn deel van de groep’.

Observatie (peutergroep):
De beroepskrachten betrekken de kinderen actief bij verzorgende en organisatorische taken zoals
opruimen en dingen klaarzetten. De beroepskrachten geven de kinderen positieve feedback en
waardering als zij zich actief betrokken en verantwoordelijk tonen.
De kinderen zitten in de kring voor het fruitmoment. Een van de kinderen mag met de schaal fruit
rondlopen langs de kinderen. Ieder kind mag zelf een stuk fruit van de schaal pakken.

Overdracht van normen en waarden
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'.
‘Oefenen van gedeelde verantwoordelijkheid en respectvol samenzijn’.
‘Beroepskrachten vervullen een voorbeeldfunctie in spreken en handelen’.

Observatie (peutergroep):
De beroepskrachten begeleiden kinderen actief bij het leren kennen en omgaan met de afspraken
in de groep. Zij leggen uit wat er van het kind verwacht wordt. Zij geven aan welk gedrag bij welke
situatie hoort in termen van ‘wat er wèl mag’.
Een aantal kinderen speelt in de zandbak. Een van de kinderen schept zand uit de zandbak. De
beroepskracht ziet dit en loopt naar het kind toe. Ze legt uit dat het zand in de zandbak mag
blijven en ze wijst een kant in de zandbak aan waar het kind het zand naartoe kan scheppen.

Voorschoolse educatie

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

Conclusie
De getoetste voorwaarden bij het domein Pedagogisch klimaat zijn conform de Wet kinderopvang.

Gebruikte bronnen

 Observatie(s) (pedagogische praktijk)
 Pedagogisch beleidsplan
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Personeel en groepen
Binnen de dagopvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste stamgroepen. Er moet
voldoende personeel op elke groep zijn. Hoeveel beroepskrachten nodig zijn, is afhankelijk van het
aantal kinderen en hun leeftijd.

Elke beroepskracht moet een geldig diploma hebben en ingeschreven staan in het Personenregister
Kinderopvang. Een pedagogisch beleidsmedewerker begeleidt de beroepskrachten in hun werk.

In de stamgroepen spreken de beroepskrachten Nederlands met elkaar en met de kinderen.

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken,
gelezen en/of besproken is.

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang

De personen die werkzaam zijn bij het kinderdagverblijf beschikken over een geldige verklaring
omtrent het gedrag waarmee zij zijn ingeschreven in het Personen Register Kinderopvang (PRK) en
gekoppeld zijn aan de houder.

Opleidingseisen

De beroepskrachten beschikken over een passende beroepskwalificatie zoals in de cao
Kinderopvang en de cao Sociaal Werk is opgenomen.

Pedagogisch coach/beleidsmedewerker(s) beschikken over een voor de werkzaamheden passende
opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal
Werk.

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

stagiaires

De toezichthouder heeft presentielijsten ingezien. De verhouding tussen het minimum aantal in te
zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in een stamgroep is conform de Wet
kinderopvang.

Op het moment van de inspectie zag de beroepskracht-kindratio er als volgt uit:

Naam groep 0 jr 1 jr 2 jr 3 jr Aantal beroepskrachten

Babygroep 3 5 1 - 9/2

Peutergroep - - 6 10 16/2

Stabiliteit van de opvang voor kinderen

Er wordt met de volgende stamgroepen gewerkt:

Naam groep Maximaal aantal kinderen Leeftijdsopbouw

Babygroep 13 0-2,5 jaar

Peutergroep 16 2-4 jaar

Conclusie
De getoetste voorwaarden bij het domein Personeel en groepen zijn conform de Wet kinderopvang.
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Gebruikte bronnen

 Personenregister Kinderopvang (steekproef)
 Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten (steekproef)
 Presentielijsten (steekproef)
 Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) (steekproef)
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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
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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)

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 1.48d lid 3 en 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)

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden 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 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 2
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 een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep de verhouding tussen het
minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de
gecombineerde groep wordt bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c, 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, 4 en 7 Besluit kwaliteit
kinderopvang)
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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.
Indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep wordt de maximale grootte van de
gecombineerde groep bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c van het Besluit kwaliteit
kinderopvang.

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8, 9 en 10 Besluit kwaliteit kinderopvang)
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Gegevens voorziening

Opvanggegevens
Naam voorziening : Kinderopvang Nynke, Veerallee
Vestigingsnummer KvK : 000024102474
Aantal kindplaatsen : 29
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee

Gegevens houder
Naam houder : Kinderopvang Nynke
Adres houder : Van Karnebeekstraat 115
Postcode en plaats : 8011JE Zwolle
KvK nummer : 56847025
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 : Manon Korenromp

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

Planning
Datum inspectie : 16-01-2020
Opstellen concept inspectierapport : 17-01-2020
Zienswijze houder : Niet van toepassing
Vaststelling inspectierapport : 21-01-2020
Verzenden inspectierapport naar houder : 22-01-2020
Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 22-01-2020

Openbaar maken inspectierapport : 05-02-2020
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.

De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen.


