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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
Algemeen
Kinderdagverblijf 't Kaboutererfje maakt deel uit van de stichting SPD. Deze stichting biedt
kinderopvang voor kinderen van 2 tot 4 jaar aan in 18 locaties in de gemeente Dordrecht.
Sinds 2013 biedt 't Kaboutererfje peuteropvang aan volgens de Wet Kinderopvang.
Er wordt gewerkt met het VVE programma Piramide.
De opvang is gehuisvest in OBS De Griffioen.
Inspectiehistorie
In 2014 en 2015 heeft er een reguliere inspectie plaats gevonden. Deze inspecties betroffen een
onaangekondigd bezoek op locatie, waarbij items uit de Wet Kinderopvang getoetst zijn.
De locatie heeft geen oudercommissie. Verder zijn er geen tekortkomingen geconstateerd.
Huidige inspectie
Op 8 februari 2016 heeft er een onaangekondigde jaarlijkse reguliere inspectie plaatsgevonden.
De bevindingen op hoofdlijnen zijn dat de houder voldoet aan de kernzaken uit de Wet
kinderopvang.
De sfeer op de groep is gemoedelijk. De beroepskrachten toonden zich alert en zorgzaam.
Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat

Pedagogisch beleid
SPD heeft een pedagogisch beleidsplan vastgesteld waarin de visie op de omgang met kinderen is
vastgelegd. In het pedagogisch beleidsplan staat:
'Stichting Peuterspeelzalen wil kinderen van 2 tot 4 jaar een voor hen veilige en vertrouwde
omgeving bieden en hen onder deskundige begeleiding opvangen, verzorgen en begeleiden. Wij
willen de kinderen een gevoel van warmte, geborgenheid en veiligheid laten ervaren als basis voor
hun ontplooiing en de ontwikkeling van het zelfvertrouwen.
De ruimte en het materiaal dat wij daarbij gebruiken moet kinderen uitdagen, hun belangstelling
oproepen en passen bij hun ontwikkelingsniveau. Daarbij moet het materiaal het kind stimuleren
bij de verdere ontwikkeling. Door intensieve observatie worden ontwikkelingsproblemen snel
herkend en vertaald naar passend aanbod. Aangevuld met het spelen zonder ouders of verzorgers,
het samenzijn in een groep, het wennen aan speeltijdindeling zal dit de gang naar en het volgen
van de basisschool vergemakkelijken.'
Tevens zijn in het beleidsplan praktische onderwerpen opgenomen over bijvoorbeeld de
beroepskracht-kind-ratio, het wennen, het vier-ogenprincipe, de groepsopbouw, de dagindeling,
het ouderbeleid, klachtenprocedure, VVE, hygiëne en veiligheid en zorgkinderen.
De vier wettelijk vastgestelde competenties zijn concreet en observeerbaar opgenomen in het
beleidsplan. Deze competenties zijn gericht op het bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren
van de persoonlijke en sociale vaardigheden en de overdracht van normen en waarden tijdens de
opvang.
Per 1 juli 2015 zijn voorwaarden opgenomen in de Wet kinderopvang over observeren, signaleren
en doorverwijzen van kinderen in de kinderopvang. SPD heeft hierover in het pedagogisch beleid
deze onderwerpen verantwoord.
Als medewerkers zich zorgen maken over een kind is de werkwijze als volgt:
'Wanneer SPD zich zorgen maakt over een kind worden deze zorgen eerst met de ouders
besproken. Ouders worden gestimuleerd zelf ( of samen ) contact op te nemen met een sociaal
team. Als de peuterspeelzaal zelf een vraag heeft over het gedrag van het kind, dan dient altijd
eerst toestemming gevraagd te worden aan de ouders, voordat een vervolgstap word ondernomen.
Anoniem consulteren vanuit de peuterspeelzaal kan altijd. Wanneer de veiligheid van het kind
ernstig in gevaar is, kan zonder toestemming van ouders (maar wel met mededeling) een
vervolgstap ondernomen worden.'
Tezamen voldoen deze documenten aan de gestelde kwaliteitseisen.

Pedagogische praktijk
De Wet kinderopvang stelt dat de houder zorg dient te dragen voor de uitvoering van het eigen
pedagogisch beleid. Ook is de houder verplicht om kinderen emotionele veiligheid te bieden en de
persoonlijke en sociale vaardigheden te stimuleren. Daarnaast moeten waarden en normen worden
overgedragen.
De houder waarborgt de uitvoering van het pedagogisch beleid in het teamoverleg. Tevens vinden
op structurele basis locatieoverleg of groepsbesprekingen plaats.
Het beeld over het pedagogisch klimaat is tot stand gekomen door waarnemingen tijdens de
observatie op de groepen. Ook zijn er gesprekken gevoerd met de beroepskrachten.
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Er is geobserveerd tijdens het vrij spelen, de kring, activiteiten in de gymzaal en activiteiten in de
groep.
Emotionele veiligheid
De kinderen spelen met plezier in de gymzaal. Ze doen allerlei spellen met bewegen in de kring,
zoals klappen, stampen, springen en het spel 'Jan Huigen in de ton'. Daarbij laten ze zich allemaal
vallen. Ze vinden het erg leuk en vragen telkens 'nog een keer'. Daarna mogen ze met een bal
spelen. Ze gooien en rollen met de bal naar elkaar, rennen er achteraan. De beroepskrachten doen
mee en moedigen de kinderen aan. De beroepskrachten hebben alle aandacht voor de kinderen en
zorgen ervoor dat alle kinderen meedoen. De beroepskrachten helpen de kinderen en doen voor
wat de bedoeling is.
De beroepskrachten verwoorden in veel situaties hun gedrag. Zij passen hun lichaamshouding aan
(op ooghoogte praten, door de knieën gaan als zij bij spelsituaties meekijken) en praten met taal
(zinsbouw, woordkeuze) die past bij de leeftijdsgroep.
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.
Als de kinderen terug zijn in de groep mogen de kinderen een activiteit kiezen. De kinderen spelen
in groepjes en de beroepskrachten begeleiden de diverse activiteiten. De kinderen laten zich
enthousiast maken en motiveren door de beroepskrachten; zij reageren op initiatieven van de
beroepskracht. De meeste kinderen zijn rustig en ontspannen in het contact met de
beroepskrachten. De kinderen schakelen de beroepskrachten in als ze hulp of steun nodig hebben.
Er is een dagschema door middel van dagritmekaarten met dagelijkse routines en activiteiten in
een herkenbare en vertrouwde volgorde. Het biedt houvast voor kinderen. De beroepskracht
bespreekt met de kinderen wat ze al gedaan hebben en wat er nog komt.
Er is een aangename sfeer in de groep. De kinderen tonen in hun gedrag dat ze zich op hun gemak
voelen.
Persoonlijke competentie
De beroepskrachten sluiten aan bij het ontwikkelingstempo en –niveau van een kind. Ze bieden
spelmateriaal en activiteiten aan die uitdagend en spannend zijn. Zowel bij de activiteiten in de
gymzaal als bij de activiteiten op de groep worden de kinderen gestimuleerd mee te doen en
helpen de beroepskrachten de kinderen bij het uitoefenen van de opdracht. De kinderen leren zelf
schoenen en sokken aan en uit te doen, ze leren met de bal te gooien en naar elkaar te rollen, etc.
Tijdens de activiteit met de trommel geeft de beroepskracht een bepaald ritme aan. Bij langzame
trommelslagen moeten de kinderen langzaam lopen, snelle trommelslagen betekent snel lopen en
als je niets hoort moet je stoppen. De beroepskrachten geven de kinderen passende uitleg,
aanwijzingen en correcties.
De beroepskrachten organiseren en benutten het dagprogramma voor uitdaging, stimulans,
avontuur en plezier voor kinderen. Kinderen krijgen de kans om zichzelf en elkaars kunnen te
ontdekken. Tijdens diverse dagelijkse bezigheden worden kleuren geoefend en geteld, zoals bij het
drinken en het klaarzetten van stoeltjes. De kleuren van de bekers, maar ook van de auto's en de
blokjes worden benoemd. Samen met de beroepskracht tellen ze de voorwerpen op de tafel, de
bekers en de kinderen.
Sociale competentie
De kinderen worden gestimuleerd samen te spelen zonder ruzie te maken. Als twee kinderen aan
een auto trekken komt de beroepskracht er bij. Ze geeft een kind een andere auto en de ruzie is
weer voorbij. Ze zegt: 'je hoeft niet zo boos te doen, er zijn genoeg auto's'. De beroepskrachten
grijpen adequaat in bij negatieve interacties tussen kinderen. Zij helpen om de betreffende situatie
stop te zetten of op te lossen.
De kinderen worden gestimuleerd samen op te ruimen. Als ze het liedje horen over opruimen
helpen ze allemaal mee.
De beroepskrachten begeleiden de interacties tussen kinderen. Zij helpen de kinderen actief om
sociale vaardigheden met groepsgenootjes te ontwikkelen (bv. leren delen, naar elkaar luisteren,
wachten, helpen). De beroepskrachten moedigen interactie tussen groepsgenootjes aan. Zij helpen
de kinderen om contact met elkaar te maken. Zij bieden spel aan dat aanzet tot overleg,
afstemmen en elkaar helpen. De beroepskrachten zetten zich in voor een positieve sfeer door zorg
voor de inrichting en aankleding van ruimte en activiteiten. Zij maken grapjes, zijn behulpzaam en
hebben aandacht en zorg voor alle kinderen.
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Overdracht van normen en waarden
Spelenderwijs leren de kinderen de regels en afspraken die gelden op de groep, zoals: niet gillen,
niet rennen in de groepsruimte, blijven zitten tijdens het drinken, geen kinderen pijn doen, lief zijn
voor elkaar, luisteren naar de juf, etc. Ze weten dat ze in de gymzaal wel mogen rennen achter de
bal aan en dat ze in de gang zachtjes 2 aan 2 moeten lopen zonder te praten. De beroepskrachten
wijzen nieuwe kinderen op deze regels en afspraken, soms spreken kinderen elkaar aan op het
naleven van afspraken.
Aan het begin van de ochtend in de kring besteden de beroepskrachten aandacht aan alle kinderen
door 'goedemorgen' te zeggen tegen ieder individueel kind. De kinderen leren 'goedemorgen' terug
te zeggen.
Kinderen worden aangesproken op hun omgang met elkaar en de beroepskrachten bij het aangaan
en uitvoeren van activiteiten.
Kinderen worden aangezet tot sociaal gedrag (bv elkaar helpen, op je beurt wachten, anderen
laten uitpraten). De beroepskrachten zijn zich bewust van hun professionele voorbeeldrol. De
beroepskrachten geven kinderen het goede voorbeeld van sociale vaardigheden in de omgang met
andere kinderen; ze zijn vriendelijk, luisteren, leven mee, troosten en helpen, werken samen.
Uit deze observatie blijkt dat de houder voldoet aan de wettelijke voorwaarden betreffende het
pedagogisch klimaat. Op het kindercentrum is voldoende aandacht voor het bieden van emotionele
veiligheid, stimulans van de persoonlijke en sociale vaardigheden en overdracht van waarden en
normen.
Het vier-ogen-principe
De Stichting Peuterspeelzalen Dordrecht voldoet aan het vier-ogen-principe, omdat er te allen tijde
twee gekwalificeerde pedagogisch medewerkers op de groep staan met een leerling en/of
vrijwilliger.
Met betrekking tot de verschoon-/toiletruimte zijn deze veelal in de peuterspeelzaal of verbonden
met een raampartij. Is deze ruimte op de gang dan kan er altijd iemand binnenlopen."
Hiermee voldoet de houder aan de voorwaarden met betrekking tot het vier-ogenprincipe.

Voorschoolse educatie
Op KDV 't Kaboutererfje wordt door de gemeente gesubsidieerde voorschoolse educatie
aangeboden. Gezien de openingstijden wordt wekelijks minimaal 10 uur voor- en vroegschoolse
educatie aangeboden.
In het kindercentrum worden voldoende gekwalificeerde en gecertificeerde beroepskrachten
ingezet. De groepsgrootte is maximaal 16 kinderen.
De beroepskrachten zijn in het bezit van certificaten gericht op het aanbieden van voor- en
vroegschoolse educatie. Deze certificaten zijn tijdens het inspectiebezoek ingezien.
Het gehanteerde programma Piramide is een landelijk erkend programma voor het aanbieden van
voor- en vroegschoolse educatie.
Momenteel is het thema 'ziek en gezond'. Er wordt zichtbaar gewerkt aan dit thema; de
poppenhoek is ingericht als ziekenhuis, de kinderen hebben een spuit van papier geschilderd en
een ambulance beplakt. Als de kinderen in het 'ziekenhuis' spelen mogen ze een pleister plakken
op de pop.
Er is een opleidingsplan betreffende VVE voor 2016 opgesteld.
Gebruikte bronnen:
•
Interview anderen (aanwezige beroepskrachten)
•
Observaties
•
Pedagogisch beleidsplan
•
VVE-certificaten
•
Opleidingsplan voorschoolse educatie
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Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag
De verklaringen omtrent het gedrag van de werkzame beroepskrachten en de vrijwilliger zijn
ingezien op de locatie. Deze zijn na 1 maart 2013 afgegeven en bevatten de juiste
screeningskenmerken voor de werkzaamheden in de kinderopvang.

Passende beroepskwalificatie
Beroepskwalificaties van de werkzame beroepskrachten zijn tijdens een steekproef ingezien op de
locatie. Hieruit blijkt dat aan de kwalificatie-eis conform de CAO Kinderopvang is voldaan.

Opvang in groepen
Op peutergroep 't Kaboutererfje vindt de opvang plaats in 4 stamgroepen van maximaal 16
kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar.
In onderstaande tabel zijn de groepen zoals aanwezig tijdens in het inspectiebezoek weergegeven:
Groep

Leeftijd

maandagochtend/ donderdagmiddag
maandagmiddag/ donderdagochtend
dinsdagochtend / vrijdagmiddag
dinsdagmiddag / vrijdagochtend

2
2
2
2

tot
tot
tot
tot

4
4
4
4

jaar
jaar
jaar
jaar

Maximaal aantal
kinderen
16
16
16
16

Aantal aanwezige
kinderen
13 kinderen

Hieruit blijkt dat omvang en de samenstelling van de stamgroepen voldoen aan de wettelijke
voorwaarden.
De groepen maken ieder gebruik van dezelfde groepsruimte.
De houder informeert de ouders en de kinderen in welke stamgroep het kind verblijft en welke
beroepskrachten op welke dag bij welke groep horen.
Ieder kind heeft maximaal drie vaste gezichten waarvan dagelijks tenminste één werkzaam is op
de groep van het kind.

Beroepskracht-kindratio
Op basis van de planningslijsten, personeelsroosters en de daadwerkelijke bezetting van de
groepen is de verhouding tussen het aantal kinderen en de ingezette beroepskrachten als
voldoende beoordeeld.
In onderstaande tabel zijn de kindaantallen en aanwezige beroepskrachten zoals aanwezig tijdens
het inspectiebezoek weergegeven.

Naam groep

Kindaantal

Leeftijden

'tKaboutererfje

13

2 tot 4
jaar

Aantal vereiste
beroepskrachten
2 beroepskrachten

Aantal aanwezige
beroepskrachten
2 beroepskrachten + 1
vrijwilliger

Bij ziekte, vakantie en verlof wordt gebruik gemaakt van een vaste invalpool.
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Peutergroep 't Kaboutererfje is gevestigd in een basisschool. De peuters spelen er tijdens
openingstijden van de school. Als er geen school is, is er geen peuteropvang. De collega's van
school kunnen altijd bijspringen indien noodzakelijk tijdens een calamiteit.

Gebruik van de voorgeschreven voertaal
Bij 't Kaboutererfje wordt alleen Nederlands gesproken.
Gebruikte bronnen:
•
Interview anderen (aanwezige beroepskrachten)
•
Observaties
•
Verklaringen omtrent het gedrag
•
Diploma's beroepskrachten
•
Presentielijsten
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Inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum kenmerkende visie
op de omgang met kinderen is beschreven.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen)

In het pedagogisch beleidsplan staat in duidelijke en observeerbare termen het volgende
beschreven: de wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de
mogelijkheden voor kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie, en
de wijze waarop de overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de werkwijze, de
maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de stamgroep.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub b Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop
kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden opgevangen.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub e Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop het
vierogenprincipe is vormgegeven.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub h Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop
beroepskrachten in de dagopvang bijzonderheden in de ontwikkeling van kinderen of andere
problemen signaleren en ouders doorverwijzen naar passende instanties die hierbij verdere
ondersteuning kunnen bieden.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub i Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop
beroepskrachten in de dagopvang worden toegerust voor de taak van signaleren en doorverwijzen
en op welke wijze zij daarbij ondersteund worden.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub j Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

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)

De houder draagt zorg voor het uitvoeren van het vierogenprincipe overeenkomstig 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; art 5a en 7 lid 1 sub h 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)

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 stagiaire, uitzendkracht, 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)

10 van 14
Inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 08-02-2016
't Kaboutererfje te DORDRECHT

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 houder informeert de ouders en de kinderen in welke stamgroep het kind verblijft en welke
beroepskrachten op welke dag bij welke groep horen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.54 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1
en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 2 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)

Ieder kind heeft maximaal drie vaste beroepskrachten waarvan er dagelijks minimaal één
werkzaam is op de groep van het kind.
(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 3 en 6 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

Ieder kind maakt van maximaal twee stamgroepruimtes gebruik gedurende een week.
(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 4, 5 en 6 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)

De houder heeft geregeld dat een andere volwassene telefonisch bereikbaar is en binnen 15
minuten aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit, indien conform de beroepskracht-kindratio
slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is.
(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 12 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
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Gebruik van de voorgeschreven voertaal
De voorgeschreven voertaal wordt gebruikt.
(art 1.55 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

OF
Er wordt een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de herkomst van de kinderen in deze
specifieke omstandigheid daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder vastgestelde
gedragscode.
(art 1.55 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

12 van 14
Inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 08-02-2016
't Kaboutererfje te DORDRECHT

Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:

't Kaboutererfje
http://www.s-p-d.nl
16
Ja

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

:
:
:
:
:
:

Stichting Peuterspeelzalen Dordrecht
Korte Parallelweg 197
3311JN DORDRECHT
www.s-p-d.nl
41119027
Ja

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

:
:
:
:
:

Dienst Gezondheid en Jeugd
Postbus 166
3300AD DORDRECHT
078-7708500
J. van der Plas

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Dordrecht
: Postbus 8
: 3300AA DORDRECHT

Gegevens toezicht

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

:
:
:
:
:

08-02-2016
22-02-2016
01-03-2016
01-03-2016
01-03-2016

: 22-03-2016
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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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