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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 eisen aan het personeel;

de opvang in groepen;

de beroepskracht-kind-ratio;

de pedagogische praktijk;

de voorschoolse educatie.
Beschouwing
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde jaarlijkse inspectie. Na de feiten over
KDV De Dorpsschool en de inspectiegeschiedenis, volgen de bevindingen op hoofdlijnen. Deze
worden elders in het rapport verder uitgewerkt.
Feiten over KDV Dorpsschool
Het KDV De Dorpsschool biedt opvang aan peuters van 2 en 3 jaar en is onderdeel van stichting
DOK13. Samen met de BSO en de basisschool vormen zij een brede school. De samenwerking
tussen de verschillende partijen is intensief. De meeste kinderen die op het KDV zitten, zullen
doorstromen naar de Dorpsschool waardoor een doorgaande leerlijn wordt bereikt. De huisvesting
is in de basisschool zelf, met een eigen ingang en een afgeschermde buitenspeelplaats.
Het KDV heeft 16 kindplaatsen en sinds 1 januari 2016 wordt er gesubsidieerde voorschoolse
educatie aangeboden. De voorwaarden voor deze gesubsidieerde voorschoolse educatie zijn tijdens
deze inspectie beoordeeld. Kinderen met een VVE toekenning kunnen gedurende 4 ochtenden (van
4 uur) opgevangen worden op de peutergroep. De beroepskrachten op de locatie hebben de
taalcursus LOGO 3000 niet gevolgd. De houder kijkt nog naar de mogelijkheden voor LOGO 3000
en geeft aan dat hierover nog afstemming is met school en sine limite.
Insectiegeschiedenis

jaarlijkse inspectie 12-02-2013: geen tekortkomingen

jaarlijkse inspectie 30-01-2014: geen tekortkomingen

jaarlijkse inspectie 22 januari 2015: geen tekortkomingen
Bevindingen op hoofdlijnen

Er zijn bij deze inspectie op 17 mei 2016 geen tekortkomingen geconstateerd.

Sinds dit voorjaar bestaat de oudercommissie weer uit drie leden waarvan één ouder kinderen
heeft op de BSO. Deze ouder geeft tijdens het telefoongesprek aan dat de leden inmiddels
kennis met elkaar en met de houder hebben gemaakt, de adviserende rol moet nog worden
opgepakt.
Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat

Pedagogische praktijk
Uitvoeren van het pedagogisch beleidsplan
De beroepskrachten handelen volgens de uitgangspunten en werkinstructies in het pedagogisch
beleidsplan en werkplan. Tijdens het teamoverleg, dat 3 -4 keer per jaar plaats vindt, komt het
pedagogisch beleidsplan en werkplan aan de orde.
Pedagogische observatie
Tijdens de observatie zijn met behulp van het Veldinstrument observatie pedagogische praktijk
(januari 2015) de emotionele veiligheid, de ontwikkeling van de persoonlijke en sociale
competenties en de aandacht voor de normen en waarden beoordeeld.
EMOTIONELE VEILIGHEID
Indicator veldinstrument: ‘De beroepskrachten hebben een vertrouwde relatie met de kinderen'.
Observatie: Er is een ontspannen en open sfeer tijdens de kring, de knutselactiviteiten en het vrije
spelen. De beroepskrachten reageren op een warme en ongedwongen manier op de kinderen. Zij
laten merken dat ze de kinderen accepteren zoals ze zijn; ze geven complimentjes bijvoorbeeld als
ze meehelpen met opruimen. De beroepskrachten treden bemoedigend op als een kind dat nodig
heeft bijvoorbeeld als een kindje bij het opstaan zijn kin bezeert. De beroepskracht troost het kind
en stelt het gerust en neemt het kind op de arm. Als het kindje aan de beurt is om een plaatje te
pakken vraagt de beroepskracht ‘zullen we samen een plaatje pakken’? Als het kind dit niet wil,
dringt zij niet aan, zij zegt ‘ben je nog een beetje geschrokken?.
ONTWIKKELING PERSOONLIJKE COMPETENTIE
Indicator veldinstrument: ‘De beroepskrachten ondersteunen en stimuleren de ontwikkeling van
(individuele) kinderen’.
Observatie: Tijdens de knutselactiviteit (vrachtwagen maken van eierdoos) geven de
beroepskrachten passende steun bij het ontdekken en verrijken van spelmogelijkheden. De
kinderen krijgen korte aanwijzingen voor het plakwerkje. De beroepskracht verwoordt wat er
gebeurt.
Als enkele kinderen tijdens het vrije spelen met duplo onder de tafel spelen, geeft de
beroepskracht aan dat ze het speelgoed moeten opruimen zodat de tafel verplaatst kan worden
voor het fruit eten. De beroepskracht maakt even deel uit van de spelsituatie, zij speelt even mee
‘dat er iets onder stroom staat’ en geeft vervolgens aanwijzingen voor het opruimen van het
speelgoed.
ONTWIKKELING SOCIALE COMPETENTIE
Indicator veldinstrument: ‘De kinderen zijn deel van de groep’.
Observatie; Als er iets gebeurt, is dit aanleiding voor een gesprek met individuele kinderen, in een
klein groepje of met de hele groep. De beroepskracht legt bijvoorbeeld in de kring uit dat een
kindje er even niet is omdat hij met zijn moeder naar het consultatiebureau toe is. Zij vraagt aan
de kinderen wie weet wat een consultatiebureau is. Enkele kinderen reageren hier op en er
ontstaan korte interacties tussen enkele kinderen en de beroepskracht. De beroepskracht legt met
hulp van de kinderen uit wat er op een consultatiebureau gebeurt.
In de kring activeert de beroepskracht de betrokkenheid en deelname van alle kinderen aan het
groepsgebeuren op een wijze die recht doet aan het individuele kind. Deze week is het thema
‘verkeer’ aan de orde. De beroepskracht heeft eerst een verhaaltje van Dick Bruno over het
verkeer voorgelezen. Vervolgens mogen de kinderen raden wat er allemaal in de spannende doos
zit. Als de beroepskracht een kaartje met een trein uit de doos haalt mogen de kinderen zeggen
wat ze op het kaartje zien. Hier zijn dan korte gesprekjes over. Hierna krijgen alle kinderen een
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beurt, de beroepskracht vraagt dan aan een kind een kaartje met bijvoorbeeld een fiets naar de
beroepskracht te brengen. Elk kind wordt bedankt en krijgt een compliment.
OVERDRACHT VAN NORMEN EN WAARDEN
Indicator veldinstrument: 'Afspraken, regels en omgangsvormen zijn duidelijk'.
Observatie: Er zijn duidelijke regels die bij de beroepskrachten en bij de kinderen bekend zijn en
die worden herhaald op de momenten dat de situatie zich voordoet. Tijdens het inspectiebezoek
was er in de praktijk aandacht voor de volgende regels:

Aandacht voor handhygiëne voor het fruiten en na toiletbezoek

Op je billen blijven zitten in de kring

Zelf het speelgoed opruimen
De beroepskrachten vervullen een voorbeeldfunctie, zij gaan op een respectvolle manier om met
alle kinderen.
Conclusie: het pedagogische klimaat voldoet aan de voorwaarden van de wet kinderopvang.

Voorschoolse educatie
De maximale omvang van de peutergroep op KDV De Dorpsschool is 16 kinderen in de leeftijd van
2 tot 4 jaar. Er zijn hiervoor vier vaste beroepskrachten beschikbaar.
De peutergroep is op dit moment op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend van 8.30
- 12.30 uur geopend. Het voldoet hiermee aan de randvoorwaarde dat er per week ten minste 10
uur aan voorschoolse activiteiten aangeboden moeten worden. Er worden op dit moment één
peuter met een VVE indicatie opgevangen.
Een beroepskracht van de peutergroep is bezig met de invoering van het DORR kindvolgsysteem.
Met het DORR kindvolgsysteem wordt geobserveerd vanuit de ontwikkelingsdoelen en wordt de
ontwikkelingen van de kinderen bijgehouden waardoor er beter ingespeeld wordt op behoeften van
de kinderen.
De voorschoolse activiteiten om de ontwikkelingsgebieden van de peuters te stimuleren richten
zich vaak op de hele groep. Daarnaast krijgen kinderen in kleine groepjes begeleiding middels preteaching. Er worden gerichte activiteiten ingezet om de ontwikkelingsdomeinen taal, rekenen,
motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling te stimuleren.
Voor de activiteiten wordt de Piramide methode gehanteerd, enkele medewerkers zijn hierin
geschoold. De thema’s worden in samenwerking met de basisschool opgesteld. Door de
samenwerking en afstemming met de basisschool krijgt de doorgaande lijn steeds meer vorm.
In 2015 en 2016 hebben de beroepskrachten scholing gevolgd oa taalcursus 3F, VVE, executieve
functies en rekenen voor peuters. Het opleidingsplan 2016/2017 is gebaseerd op het aanbod van
Sine Limite en zal nog voor de zomervakantie in overleg met de school worden opgesteld en
vastgesteld.
Op deze peutergroep werken 4 vaste beroepskrachten. Deze beroepskrachten zijn in het bezit van
een geldige kwalificatie op het gebied van VVE.
Conclusie: De voorschoolse educatie voldoet aan de randvoorwaarden.

Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke

Interview anderen (beroepskrachten op de groep)

Observaties

Pedagogisch beleidsplan (2011-2012)

Pedagogisch werkplan (januari 2016)

VVE-certificaten

Opleidingsplan voorschoolse educatie (2015-2016)
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Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag
De verklaringen omtrent gedrag van de beroepskrachten en van de invalkrachten zijn op de locatie
door de toezichthouder beoordeeld.
Conclusie
De verklaringen omtrent gedrag van de beroepskrachten voldoen aan de voorwaarden van de wet
kinderopvang.
Passende beroepskwalificatie
Tijdens de inspectie zijn de beroepskwalificaties van de vaste beroepskrachten en de invalkrachten
beoordeeld.
Conclusie
Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie
zoals in de cao kinderopvang is opgenomen.
Opvang in groepen
De peuteropvang heeft één stamgroep van 16 kinderen van 2 tot 4 jaar.
Conclusie
De opvang in groepen voldoet aan de voorwaarden van d Wet kinderopvang.
Beroepskracht-kindratio
Tijdens het inspectiebezoek was de beroepskracht- kindratio als volgt:


13 peuters van 2 en 3 jaar met 2 beroepskrachten.

Bij de inzet van personeel wordt gebruik gemaakt van de rekentool van de overheid.
Conclusie
Uit de praktijk en uit de plannings- en personeelslijsten blijkt dat op deze locatie aan de BKR
wordt voldaan.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke

Interview anderen (beroepskrachten op de groep)

Observaties

Verklaringen omtrent het gedrag

Diploma's beroepskrachten

Plaatsingslijsten

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)

Voorschoolse educatie
De voorschoolse educatie omvat per week ten minste vier dagdelen van ten minste 2,5 uur of per
week ten minste 10 uur aan activiteiten gericht op het stimuleren van de ontwikkelingsdomeinen
taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling.
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 en 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit
voorschoolse educatie)

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het feitelijk aantal aanwezige kinderen in de
groep bedraagt ten minste één beroepskracht per acht kinderen.
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit
voorschoolse educatie)

De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen.
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit
voorschoolse educatie)

De beroepskrachten voorschoolse educatie zijn in het bezit van: Een getuigschrift van met gunstig
gevolg afgelegd examen van één van de bij ministeriële regeling vastgelegde diploma’s.
OF
Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning
EG-beroepskwalificaties.
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 5 Besluit basisvoorwaarden
kwaliteit voorschoolse educatie)

Onderdeel van de beroepsopleiding waarvoor het getuigschrift is behaald, vormt ten minste één
module over het verzorgen van voorschoolse educatie.
OF
De beroepskracht bezit een bewijs dat met gunstig gevolg scholing is afgerond specifiek gericht op
het vroegtijdig bestrijden van achterstanden bij jonge kinderen of het werken met voor- en
vroegschoolse educatieprogramma’s.
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit basisvoorwaarden
kwaliteit voorschoolse educatie)
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De houder stelt jaarlijks een opleidingsplan op.
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit
voorschoolse educatie)

Voor de voorschoolse educatie wordt een programma gebruikt waarin op gestructureerde en
samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen,
motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling.
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit
voorschoolse educatie)

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)

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
Website
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:

Dorpsschool, De
http://www.dok13.info
16
Ja

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

:
:
:
:
:
:

Stichting DOK13
Koedijk 20
7241CL LOCHEM
www.dok13.info
08224017
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

:
:
:
:
:
:

17-05-2016
24-05-2016
12-06-2016
13-06-2016
15-06-2016
15-06-2016

: 29-06-2016
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
12 juni 2016: De houder gaat akkoord met de inhoud van het rapport en geeft aan geen gebruik
te maken van de gelegenheid om een zienswijze in te dienen.
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