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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.
Beschouwing
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over het
kindercentrum en de inspectiegeschiedenis, volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden
elders in het rapport per onderdeel verder uitgewerkt.
Feiten over peuterspelen de Wizard
Peuterspelen de Wizard is geopend in januari 2015. Het maakt deel uit van opvangorganisatie de
Company, een kleinschalige opvangorganisatie welke nmeerdere locaties in Deventer in
exploitatie heeft. In het peuterspelenconcept worden gedurende de ochtenden maximaal 16
kinderen opgevangen.
Inspectiegeschiedenis

13-11-2014: onderzoek voor registratie: advies opname LRKP

12-02-2015: onderzoek na registratie: geen overtredingen

31-05-2016: jaarlijks onderzoek: geen overtredingen
Bevindingen op hoofdlijnen
Tijdens dit onderzoek zijn geen overtredingen geconstateerd.

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

Pedagogische praktijk
Uitvoering pedagogisch werkplan

Het pedagogisch werkplan wordt geregeld in de teamvergadering besproken.

Uit het interview met de beroepskrachten blijkt dat er op deze locatie veel aandacht wordt
geschonken aan de uitvoering van het VVE programma, ondanks dat er geen gesubsidieerde
VVE wordt aangeboden.
Emotionele veiligheid
Indicator: De beroepskrachten hebben een vertrouwde relatie met de kinderen.
Observatie: De beroepskrachten reageren op een warme en ondersteunende manier op kinderen.
Zij gaan op een ongedwongen manier om met de kinderen en sluiten op een passende wijze aan op
de interesse en emotie die individuele kinderen aangeven.
Er wordt over het algemeen rustig gespeeld in de groep. De beroepskrachten proberen het vrij spel
zo te leiden dat er in meerdere kleine groepjes gespeeld wordt. Er staan vaste beroepskrachten op
de groep op vaste dagen.
Persoonlijke competentie
Indicator: Kinderen hebben de mogelijkheid om (leer)ervaringen op te doen dankzij de groep,
spelmateriaal, activiteitenaanbod en inrichting.
Observatie: Er wordt geknutseld en gewerkt binnen het thema lente. De ruimte is uitdagend
ingericht met verschillende speelhoeken: constructiehoek, speeltoestel, grote kring, knutselhoek,
huishoek. Gericht en vrij spel loopt door elkaar. Een aantal kinderen krijgt heel gericht een
activiteit aangeboden (bijvoorbeeld een puzzel met de beroepskracht), maar de meeste kinderen
spelen vrij.
Er wordt gewerkt met een planbord met afbeeldingen van de kinderen, waardoor het spelen min of
meer gepland/gedoseerd plaats kan vinden.
Sociale competentie
Indicator: De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in hun onderlinge interactie.
Observatie: Kinderen krijgen informatie en hulp om contact met groepsgenootjes te maken en te
onderhouden. De beroepskrachten stimuleren de interactie tussen kinderen met dezelfde interesse
of talent. De beroepskrachten moedigen aan tot dialoog en uitwisseling tussen kinderen.
Er wordt geleerd om samen te spelen en samen te delen met het speelgoed. Wanneer dit tot
conflicten of onduidelijkheden leidt, ondersteunt de beroepskracht het proces door het goed uit te
leggen en het spel te begeleiden.
Overdracht normen en waarden
Indicator: afspraken, regels en omgangsvormen zijn herkenbaar aanwezig en worden toegepast.
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Na het vrij spel wordt er opgeruimd, de kinderen helpen mee en er wordt een leuke activiteit van
gemaakt. Vervolgens gaan de kinderen aan tafel. Er is een herkenbaar dagprogramma, dat wordt
ook door dagritmekaarten ondersteund. Overgangen tussen activiteiten worden aangekleed met
een liedje of een ritueeltje, waardoor de overgang nog meer gemarkeerd wordt.
Conclusie
Op KDV Peuterspelen de Wizard is de pedagogische praktijk conform de voorwaarden uit de Wet
kinderopvang.
Voorschoolse educatie
Omdat er op deze locatie geen gesubsidieerde voor- en vroegschoolse educatie wordt aangeboden,
zijn de bijbehorende items ook niet beoordeeld.
Gebruikte bronnen:

Interview (beroepskrachten van het KDV)

Observaties (pedagogische observatie op de groep, schouw van de locatie)

Pedagogisch werkplan
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Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag
De beroepskrachten die werkzaam zijn op KDV Peuterspelen de Wizard hebben een geldige
verklaring omtrent het gedrag.
Conclusie
Er wordt hiermee voldaan aan de voorwaarden uit de Wet kinderopvang.

Passende beroepskwalificatie
De beroepskrachten die werkzaam zijn op KDV Peuterspelen de Wizard hebben een passende
beroepskwalificatie conform de cao kinderopvang.
Conclusie
Er wordt hiermee voldaan aan de voorwaarden uit de Wet kinderopvang.

Opvang in groepen
Op KDV Peuterspelen de Wizard is sprake van één stamgroep waarin maximaal 16 peuters
gelijktijdig worden opgevangen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar.
Conclusie
De opvang in groepen is conform de voorwaarden in de Wet kinderopvang.

Beroepskracht-kindratio
De personeelsroosters en de aanwezigheidslijsten zijn steekproefsgewijs gecontroleerd door de
toezichthouder.
Conclusie
De beroepskracht-kindratio is conform de voorwaarden in de Wet kinderopvang.
Gebruikte bronnen:

Interview (beroepskrachten van het KDV)

Observaties (pedagogische observatie op de groep, schouw van de locatie)

Verklaringen omtrent het gedrag

Diploma's beroepskrachten

Presentielijsten

Personeelsrooster
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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)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

: Peuterspelen De Wizard
: 16
: Nee

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

:
:
:
:
:
:

De Company Deventer B.V.
Doornenburg 201
7423BE Deventer
www.de-company.nl
08203056
Ja

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

:
:
:
:
:

GGD IJsselland
Postbus 1453
8001BL ZWOLLE
038-4 281 686
W. Bergsma

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Deventer
: Postbus 5000
: 7400GC DEVENTER

Gegevens toezicht

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

:
:
:
:
:
:

11-04-2017
18-05-2017
23-05-2017
24-05-2017
15-06-2017
15-06-2017

: 29-06-2017
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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 en heeft geen gebruik gemaakt van de
gelegenheid een zienswijze in te dienen.
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