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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.
Het rapport dat voor u ligt is tot stand gekomen aan de hand van onderzoek op basis van risico
gestuurd toezicht. Om meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken
werken de GGD ’en in Nederland bij de inspectie volgens een model voor risico gestuurd toezicht.
Dat betekent dat er intensiever geïnspecteerd zal worden waar nodig en minder intensief waar
gebleken is dat dit kan. Bij risico gestuurd toezicht ligt de nadruk vooral op die zaken die het meest
direct bijdragen aan de kwaliteit van de kinderopvang.
Beschouwing
Algemeen
Kinderdagverblijf Dol-Fijn is een particulier kinderdagverblijf nabij het centrum van Schijndel. Het
kinderdagverblijf biedt opvang in drie stamgroepen:

Zeesterren: maximaal 9 kinderen in de leeftijd van 0-2 jaar.

Inktvissen: maximaal 14 kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar.

Spetters: maximaal 12 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar.
Alle stamgroepen maken naast hun eigen leefruimte ook gebruik van de speelhal.
De buitenruimte is aangrenzend en biedt veel ruimte voor de kinderen om te spelen. Er zijn hier
enkele vaste speelplekken en er is divers los speelgoed te vinden.
Inspectiegeschiedenis
27-01-2014;
jaarlijks onderzoek; er zijn twee overtredingen geconstateerd. De
overtredingen zijn te vinden in de items: verklaring omtrent gedrag en
beroepskracht-kindratio.
13-11-2014;
nader onderzoek; één overtreding (verklaring omtrent gedrag) opgelost.
01-02-2016;
jaarlijks onderzoek; er zijn twee overtredingen geconstateerd. De overtredingen
zijn te vinden in de items: opvang in groepen en beroepskracht-kindratio.
12-09-2016;
nader onderzoek; alle voorgaande overtredingen zijn opgelost.
Huidige inspectie 14 februari 2017:
Op dinsdagochtend 14 februari 2017 heeft er een onaangekondigde inspectie plaatsgevonden bij
kdv de Dol-fijn. In dit onderzoek is de nadruk gelegd op de kwaliteit van de dagelijkse praktijk,
aangevuld met het domein personeel en groepen. Daarnaast is tijdens het bezoek gebleken, dat de
houder meer kinderen opvangt, dan dat er in het landelijk register kinderopvang en
peuterspeelzalen wordt vermeld. Derhalve wordt het domein: accommodatie, meegenomen in dit
onderzoek.
Tijdens de inspectie zijn er 32 kinderen, 6 beroepskrachten en de manager aanwezig. In alle drie
de stamgroepen heerst een goede sfeer, kinderen zijn druk bezig met allerlei activiteiten en de
beroepskrachten sturen, steunen, stimuleren en corrigeren de kinderen waar nodig. De interactie
tussen kinderen onderling en met de beroepskrachten is goed.
Aan het eind van de inspectie heeft de toezichthouder met de houder gesproken over de
bevindingen. Daarin kwamen twee veiligheid en gezondheid risico's en de overschrijding van
het aantal kindplaatsen ten op zichtte van het geregistreerde aantal kindplaatsen in het landelijk
register kinderopvang en peuterspeelzalen (het LRKP) ter sprake, te weten:
1. Het middel "Bue wonder: desinfectie reiniger", is niet geschikt voor het schoonmaken van de
verschoonkussens. Gebruik voor het schoonmaken een allesreiniger.
2. In alle ruimten kan het geluid niet weg. De vloeren, wanden en plafond zijn van hard materiaal
gemaakt waardoor het geluid wordt weerkaatst. Houder gaat kijken naar aanpassingen.
3. Houder wil het kindaantal verhogen. Houder dient een wijzigingsverzoek in bij de gemeente.
Bij het domein accomodatie geeft de toezichthouder uitleg over wat mogelijk is.
De houder heeft in het gesprek met de toezichthouder aangegeven, dat bovenstaande punten
(3) adequaat worden opgepakt/opgelost
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Conclusie:
Kdv de Dolfijn voldoet aan alle getoetste voorwaarden van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen.
De toelichting op de bevindingen van de toezichthouder kunt u lezen in het vervolg van dit rapport.
Aan het einde van dit rapport treft u een overzicht aan van de inspectie-items die zijn beoordeeld.
Advies aan College van B&W
Geen handhaving.

De houder dient op korte termijn een wijzigingsverzoek in. De gemeente kan dan het aantal
kindplaatsen in het LRKP aanpassen, zodat het LRKP overeenkomt met het aantal kindplaatsen
in de praktijk.

Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
In dit domein is beoordeeld of het pedagogisch beleidsplan voldoet aan de gestelde voorwaarden
en/of de beroepskrachten handelen conform dit opgestelde pedagogisch plan. Er is een oordeel
gegeven wat betreft de uitvoering van de pedagogische praktijk op de groep(en). Het oordeel is tot
stand gekomen door middel van observatie in de praktijk en door gesprekken met de
beroepskrachten
Bij het beoordelen van de observatie en het pedagogisch beleidsplan is uitgegaan van de 4
basisdoelen van M. Riksen-Walraven, die zijn benoemd in de Memorie van Toelichting bij de Wet
kinderopvang (2005), dit zijn:
1.
2.
3.
4.

Het bieden van emotionele veiligheid.
De mogelijkheid bieden tot ontwikkelen van persoonlijke competenties.
De ruimte bieden tot het ontwikkelen van sociale competenties.
De mogelijkheid geven om normen en waarden eigen te maken.

Conclusie onderzoek:
Kdv Dol-fijn voldoet aan alle onderzochte voorwaarden met betrekking tot de pedagogische
praktijk.
Pedagogische praktijk
Pedagogisch beleid
Kdv Dol-fijn heeft een pedagogisch beleidsplan. Het meest recent pedagogisch beleidsplan staat op
de website: www.dol-fijn.net.
Observatie praktijk:
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk is gebruik gemaakt van het ‘Veldinstrument
observatie kindercentrum’ (opgesteld door GGD GHOR Nederland, versie december 2014).
Onderstaande beschrijvingen zijn aan dit instrument ontleend en tijdens het onderzoek op locatie
geconstateerd. Na de beschrijving uit het veldinstrument (schuin gedrukt) volgt eventueel een
voorbeeld uit de waargenomen praktijk.
De observatie heeft plaats gevonden op een dinsdagochtend. Gedurende deze ochtend zijn de
volgende activiteiten waargenomen: vrijspelen, voorlezen, verschonen, knutselen, spelletje
spelen, eten&drinken en buitenspelen.
Uitvoering pedagogisch beleidsplan:
De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan door tijdens de
teamvergaderingen (ongeveer eens per 2 maanden) het pedagogisch beleidsplan te bespreken.
Indien wenselijk wordt naar aanleiding van de vergadering, het pedagogisch beleidsplan
aangepast.
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Uit interviews met de beroepskrachten is gebleken, dat de beroepskrachten in hoofdlijnen weet,
wat de vier competenties inhouden en voorbeelden kunnen benoemen hoe ze daar in de praktijk
uitvoering aan geven.
Het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid
Het bieden van emotionele veiligheid is van primair belang. Als een kind zich veilig voelt, gaat het
op ontdekking uit en durft het nieuwe uitdagingen aan te gaan. Het kind ontwikkelt zelfvertrouwen
en door positieve ervaringen kan een kind innerlijke groei doormaken.


communiceren met de kinderen; de beroepskrachten kennen ieder kind in de groep; ze kennen
hen bij naam en weten persoonlijke bijzonderheden. De beroepskrachten communiceren in het
Nederlands. Respectvol contact; de beroepskrachten gedragen zich sensitief en responsief naar
de kinderen. Zij laten actief merken dat zij het kind begrijpen en reageren daar adequaat op.



vertrouwde relaties met de kinderen; er is te zien dat de kinderen elkaar goed kennen, zij
zoeken elkaar op en spelen samen. Daarnaast is er gedurende de observatie veel interactie
tussen de beroepskrachten en de kinderen te zien. Kinderen voelen zich veilig bij de
beroepskrachten. De beroepskrachten laten merken dat ze de kinderen accepteren zoals ze
zijn. Ze geven complimentjes, maken grapjes, knuffelen, hebben oogcontact en treden
bemoedigend op als een kind dat nodig heeft. Wanneer een kind verdrietig is of gewoon
aandacht wil, dan is de beroepskracht snel gevonden. Na een knuffel of troostende woorden
gaat het kind weer verder met spelen.

De ruimte bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties
Met het begrip 'persoonlijke competentie’ wordt gedoeld op brede persoonskenmerken van een
kind, zoals veerkracht, zelfstandigheid en zelfvertrouwen, flexibiliteit en creativiteit. Dit stelt een
kind in staat om allerlei typen problemen adequaat aan te pakken en zich goed aan te passen aan
veranderende omstandigheden.


mogelijkheid hebben om (leer) ervaringen op te doen door middel van de groep, spelmateriaal,
activiteitenaanbod en inrichting; de zelfredzaamheid van de kinderen wordt bevorderd door
het spelmateriaal zichtbaar en bereikbaar te hebben. Tijdens het vrijspelen, is zichtbaar dat
kinderen zelfstandig spelmateriaal pakken en er mee gaan spelen. Kinderen mogen zelf kiezen
waar mee en met wie ze willen spelen. Er is gesloten en open spelmateriaal waar kinderen
mee kunnen ontdekken en fantaseren.



wederzijdse interactie tussen beroepskrachten en individuele kinderen; gedurende de
observatie is er veel interactie te zien tussen de kinderen en de beroepskracht. De
beroepskrachten lopen rond en hebben aandacht voor alle kinderen, soms spelen ze even mee.
Responsief; de beroepskrachten herkennen de signalen van individuele kinderen, kunnen deze
correct interpreteren en sluiten hier tijdig en op een gepaste manier op aan. Het kind voelt
zich gezien en begrepen.

De ruimte bieden tot het ontwikkelen van sociale competenties
Het samenzijn met vertrouwde beroepskrachten en bekende leeftijdsgenoten bevordert de
ontwikkeling van relaties en bevordert dus een gevoel van veiligheid. Goede relaties met
leeftijdsgenoten bevorderen de kwaliteit van hun uitwisselingen en van hun spel. In een
vertrouwde groep leeftijdsgenoten kunnen kinderen gevoelens van verbondenheid en sociale
verantwoordelijkheid ontwikkelen.


ondersteunen kinderen in onderlinge interactie; de beroepskrachten moedigen interactie
tussen leeftijds- en/of groepsgenootjes aan. Zij helpen de kinderen om contact met elkaar te
maken. Zij bieden materiaal aan dat aanzet tot overleg, afstemmen, elkaar helpen, emoties
delen. Bij de Inktvissen zijn de verkleedkleren in trek. Wanneer een kind erbij staat, maar niet
meedoet, grijpt de beroepskracht in. Zij stimuleert het kind om te vragen of het mag mee
doen. Dat durft hij nu wel. Hij mag meedoen, er genoeg verkleedkleren. Even later zijn ze leuk
samen aan het spelen.



deel van de groep; 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. Wanneer het liedje van het opruimen wordt opgezet, gaan alle kinderen meehelpen. De
kinderen worden gestimuleerd en begeleid bij het opruimen. Als de beroepskracht begint af te
tellen: 10 - 9 - 8 etc., worden de laatste auto's en legoblokken opgeruimd. Dan is het: " 0 en
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klaar!" en krijgen de kinderen een compliment van de beroepskrachten. De kinderen zijn
zichtbaar blij.
De mogelijkheid geven om normen en waarden eigen te maken
Kinderen moeten de kans krijgen om zich de waarden en normen, de ‘cultuur’ eigen te maken van
de samenleving waarvan zij deel uitmaken. Kinderopvang biedt een breder samenleving dan het
gezin; kinderen komen in aanraking met andere aspecten van de cultuur en de diversiteit die onze
samenleving kenmerkt.


afspraken en regels; beroepskracht hanteert de afspraken, regels en omgangsvormen op
eenduidige en consequente wijze. Regels en afspraken zijn duidelijk en worden indien nodig
herhaald. Daarbij blijven zij rekening houden met de situatie; hun optreden sluit aan bij
gedrag en behoefte van individuele kinderen.



voorbeeldfunctie in spreken en handelen; de beroepskrachten geven de kinderen het goede
voorbeeld van sociale vaardigheden in de omgang met andere kinderen; ze zijn vriendelijk,
luisteren naar de kinderen en elkaar, leven mee, troosten en helpen. Ze zijn consequent in hun
handelen. De beroepskrachten communiceren in heldere taal en met een correcte woordkeuze.



gedeelde verantwoordelijkheid en respectvol samenzijn; de interacties tussen beroepskrachten
en kind sluiten aan op de behoeften. Kinderen leren om contact met elkaar te maken en om
elkaars gedragssignalen te lezen (nabijheid versus ruimte geven). De interacties zijn
vriendelijk en hartelijk. Er zijn onderling geen negatieve uitlatingen gezien tussen kinderen, er
werd ontspannen naast en met elkaar gespeeld.

Conclusie:
Op basis van de waarnemingen in de praktijk is te concluderen dat de 4 pedagogische basisdoelen
tijdens de inspectie voldoende worden gewaarborgd.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (locatieverantwoordelijke)

Interview (beroepskrachten)

Website (www.dol-fijn.net)

Pedagogisch werkplan (versie op de website - geen datering)

Personeel en groepen
Binnen dit onderdeel zijn de beroepskrachten gecontroleerd op een passende beroepskwalificatie
en een geldige verklaring omtrent het gedrag. De beroepskracht-kindratio en de opvang in groepen
zijn gecontroleerd door middel van roosters, presentielijsten en bezettingslijsten.
Conclusie
Kdv Dol-fijn voldoet aan de onderzochte voorwaarden met betrekking tot personeel en
basisgroepen.
Verklaring omtrent het gedrag
De toezichthouder heeft de verklaring omtrent gedrag (VOG) van de zes aanwezige
beroepskrachten beoordeeld. Uit de toetsing blijkt dat deze zes beroepskrachten beschikken over
een geldig VOG, afgegeven op de juiste functie aspecten en vallend binnen de continue screening
in de kinderopvang
Passende beroepskwalificatie
De toezichthouder heeft de diploma's van de zes aanwezige beroepskrachten beoordeeld. Uit de
toetsing blijkt dat deze zes beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden
passende beroepskwalificatie, zoals in de cao kinderopvang is opgenomen.
Opvang in groepen
Er zijn drie stamgroep:




de Spetters, voor kinderen van 0 tot 4 jaar, maximaal 12 kinderen.
de Inktvissen, voor kinderen van 2 tot 4 jaar maximaal 14 kinderen.
de Zeesterren, voor kinderen van 2 tot 4 jaar maximaal 10 kinderen.
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De stamgroepen worden geleid door vaste beroepskrachten welke in wisselende diensten
werkzaam zijn op de groepen.
Uit de steekproef week 6 en 7 blijkt dat als kinderen op een andere stamgroep worden opgevangen
dan hun vaste stamgroep (dit betreft inhaaldagen) dat ouders een toestemmingsformulier hiervoor
ondertekenen. Op dit formulier staat ook duidelijk in welk andere stamgroep het kind wordt
opgevangen.
Tijdens de inspectie is vastgesteld, dat in de groep Inktvissen meer kinderen worden opgevangen,
dan staat vermeld in het pedagogisch beleidsplan en daardoor klopt het aantal kindplaatsen ook
niet meer met het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen (het LRKP).
Dit is besproken met de houder. De toezichthouder heeft een plattegrond meegekregen en
zal mede aan de hand daarvan bepalen wat het maximale aantal kindplaatsen voor deze locatie
kan worden. Zie voor verdere uitleg/toelichting het domein accommodatie.
Beroepskracht-kindratio
Tijdens de inspectie waren er 32 kinderen en 6 beroepskrachten aanwezig. De verdeling over
de stamgroepen was als volgt:

de Spetters, 9 kinderen en 2 beroepskrachten.

de Inktvissen, 16 kinderen en 2 beroepskrachten.

de Zeesterren, 7 kinderen en 2 beroepskrachten.
De beroepskracht-kindratio is gecontroleerd door middel van roosters, aanwezigheidslijsten,
interviews met beroepskrachten en een steekproef in de praktijk. De beroepskracht-kindratio
voldoet aan de voorwaarden (1ratio.nl).
De afwijkende inzet van beroepskrachten in relatie tot de beroepskracht-kindratio is gecontroleerd.
In de roosters van de beroepskrachten is te zien dat de afwijkende inzet aan het begin en aan het
einde van de dag valt binnen de gestelde norm.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (locatieverantwoordelijke)

Interview (beroepskrachten)

Observaties (op de groepen en het buitenspeelterrein)

Toestemmingsformulieren (opvang in tweede stamgroep)

Verklaringen omtrent het gedrag

Diploma's beroepskrachten

Plaatsingslijsten

Presentielijsten

Personeelsrooster

Accommodatie en inrichting
Binnen dit onderdeel is zowel de binnen- als de buitenruimte beoordeeld. Hierbij gaat het om het
aantal vierkante meters beschikbaar per kind en de inrichting van de ruimten.
Ook is gekeken of het aantal kindplaatsen in de praktijk wel overeenkomt met het aantal
kindplaatsen in het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen (LRKP).
Conclusie:
Kdv de Dol-fijn voldoet aan alle onderzochte voorwaarden met betrekking tot accommodatie en
inrichting.
Wel dient het LRKP te worden aangepast. Kdv de Dol-fijn kan maximaal 44 kinderen opvangen. In
het LRKP staat nog 36.
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Binnenruimte
Er zijn drie stamgroep:

de Spetters, is 35,5 m2 groot

de Inktvissen, 49 m2 groot

de Zeesterren, is 35,5 m2 groot
Daarnaast is er nog een speelruimte die een bruto oppervlakte heeft van 52,5 m2. In deze ruimte
kunnen drie speelhoeken worden gecreëerd. Omdat er ook twee stukken zijn waar niet ongestoord
gespeeld kan worden, zullen deze stukken (in totaal 11,5 m2) niet worden meegenomen in de
berekening.
In de speelruimte blijft 41 m2 over, die gelijkwaardig over de drie groepen mag worden verdeeld.
Dit betekent, dat de drie stamgroepen over de volgende aantal m2 beschikken:




de Spetters, heeft 49,1 m2 tot zijn beschikking. Er kunnen maximaal 14 kinderen in worden
opgevangen.
de Inktvissen, heeft 62,6 m2 tot zijn beschikking. Er kunnen maximaal 16 kinderen in worden
opgevangen.
de Zeesterren, heeft 49,1 m2 tot zijn beschikking. Er kunnen maximaal 14 kinderen in worden
opgevangen.

In totaal heeft kdv Dol-fijn een maximale capaciteit van 44 kindplaatsen. Indien de houder deze
capaciteit wil, dan dient het een wijzigingsformulier in te vullen en op te sturen naar de gemeente.
Buitenspeelruimte
Het bruto oppervlak bedraagt 155 m² (totaal 44 kinderen = 3,5 m² per kind)
Het buitenspeelterrein is passend ingericht.
Gebruikte bronnen:

Interview (beroepskrachten)

Observaties (op de groepen en het buitenspeelterrein)

Plattegrond

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)
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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)

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)

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)

Kinderen worden alleen met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders in een
overeengekomen periode in één andere stamgroep opgevangen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 13 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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Accommodatie en inrichting
Binnenruimte
Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste groepsruimte.
(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 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² binnenspeelruimte beschikbaar,
waaronder mede begrepen passend voor spelactiviteiten ingerichte ruimtes buiten de
groepsruimte.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op
te vangen kinderen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Er is een afzonderlijke slaapruimte voor in ieder geval kinderen tot anderhalf jaar.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 9 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De slaapruimte is afgestemd op het aantal op te vangen kinderen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 9 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Buitenspeelruimte
Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3 m² buitenspeelruimte beschikbaar.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De buitenspeelruimte is voor kinderen toegankelijk.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De buitenspeelruimte is aangrenzend aan het kindercentrum.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met de leeftijd van de op te vangen
kinderen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:

Kinderopvang Dol-fijn
http://www.dol-fijn.net
36
Nee

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

:
:
:
:
:

Kinderopvang Dol-fijn
Baroniestraat 3
5481CK Schijndel
17113817
Ja

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

:
:
:
:
:

GGD Hart voor Brabant
Postbus 3024
5003DA Tilburg
088-3686845
L.J. Procee

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Meierijstad
: Postbus 10001
: 5460DA Veghel

Gegevens toezicht

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

:
:
:
:
:
:

14-02-2017
27-02-2017
08-03-2017
13-03-2017
15-03-2017
15-03-2017

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