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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. 
  
Op 5-9-2016 is KDV Malin in opdracht van de gemeente Brummen bezocht voor een jaarlijks 

onderzoek op basis van risico-gestuurd toezicht. Het onderzoek heeft zich met name gericht op de 
kwaliteit van de dagelijkse praktijk. 
  
De volgende voorwaarden zijn onderzocht: 
 Pedagogische praktijk 

 Verklaringen Omtrent Gedrag en diploma’s 
 Groepsgrootte 

 Beroepskracht-kind-ratio 
 
Omdat de locatie niet met een VE aanbod is geregistreerd zijn de voorwaarden betreffende het VE 
aanbod niet beoordeeld. 

 

 
Beschouwing 
  
 

Feiten over het kindercentrum  
Het kindercentrum is gevestigd in een basisschool. Er is een grote groepsruimte aanwezig, 

voorheen waren dit twee lokalen, waar kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar worden opgevangen. 
Wanneer er meer dan 16 kinderen zijn worden de oudere BSO kinderen in de groepsruimte op de 
eerste verdieping opgevangen. 
  

Binnenkort, na de kerstvakantie, gaat de school verhuizen naar een nieuw pand. Het 
kindercentrum verhuist dan mee. 
De nieuwe locatie is nog niet geïnspecteerd, over het aanmelden hiervan voor het register 
kinderopvang is met de houder gesproken. 
  
Inspectiegeschiedenis  
Bij de laatste inspectie werd voldaan aan de getoetste voorwaarden. 

  
Bevindingen op hoofdlijnen  
Ook bij deze inspectie wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden. 

 

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

 

Pedagogisch klimaat 

 
Binnen dit domein zijn de volgende pedagogische basisdoelen geobserveerd en beoordeeld: 
 waarborging emotionele veiligheid: 
 ontwikkeling van persoonlijke competentie: 
 ontwikkeling van sociale competentie: 

 overdracht van normen en waarden. 
  

Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het Veldinstrument 
observatie pedagogische praktijk 0-4 jaar. 
  
 
Pedagogische praktijk 

 
Tijdens de inspectie op maandag 5 september zijn er in het begin van de middag alleen 
dagopvangkinderen aanwezig. De meeste kinderen liggen te slapen, twee kinderen zijn wakker en 
spelen in de groepsruimte. 
  
Rond 14 uur gaan de meeste scholen uit in Brummen en komen er in de dagopvanggroep de jonge 
BSO kinderen bij. De kinderen zijn opgehaald door een beroepskracht.  

Wanneer alle kinderen aanwezig zijn wordt er gedronken en fruit gegeten.  
  

Het volgende is onder andere geobserveerd ten aanzien van de pedagogische basisdoelen (waarbij 
de schuingedrukte tekst uit het veldinstrument is overgenomen en de tekst daarna een uitwerking 
daarvan is in zoals deze is geobserveerd in de praktijk): 
  

Zorgdragen voor het waarborgen van emotionele veiligheid   
De beroepskrachten gedragen zich sensitief en responsief naar de kinderen. Zij laten actief merken 
dat zij het kind begrijpen en reageren daar adequaat op. 
De beroepskrachten noemen de kinderen bij de naam, maken oogcontact met de kinderen en 
reageren op wat de kinderen vertellen. 
  
Het welbevinden van de kinderen is goed. De meeste kinderen zijn ontspannen en bezig met hun 

spel. De meeste kinderen genieten van de dingen die gebeuren en die zijzelf kunnen; ze tonen 
blijdschap, plezier en trots. 
De kinderen spelen vrij, kiezen zelf waarmee ze spelen. Ze reageren op elkaar en betrekken elkaar 

in het spel. De sfeer is positief. 
  
  
Zorgdragen voor de ontwikkeling van persoonlijke competenties  

De beroepskrachten sluiten aan bij het ontwikkelingstempo en –niveau van een kind. Ze bieden 
spelmateriaal en activiteiten aan die uitdagend en spannend zijn, zonder het kind te overvragen of 
te onderschatten. Beroepskrachten verwoorden het ontdekkingsproces.  
Twee kinderen zijn net wakker geworden en nadat zij nog even hebben liggen rondkijken staan zij 
op. De beroepskracht begeleidt het aankleden, zijn geeft het aan, de kinderen trekken zelf de 
kleren aan. "Van wie zij deze sokken? Wie van jullie had deze broek aan?" 

Tijdens het drinken schenken de kinderen zelf de limonade in. 
  
Zorgdragen voor de ontwikkeling van sociale competenties  

De beroepskrachten moedigen gesprekjes tussen henzelf en de kinderen, en tussen kinderen 
onderling aan, door zowel luisteren als praten. 
Wanneer alle kinderen aanwezig zijn wordt er gedronken aan tafel. De beroepskracht en kinderen 
voeren een gesprek over het verschil tussen windsurfen en kitesurfen. Ook wordt er gesproken 

over hoe de nieuwe locatie eruit zal zien. Alle kinderen worden erbij betrokken, de sfeer is 
ontspannen. 
Er wordt een verjaardag gevierd, de jarige kiest een cadeautje uit de verassingsmand uit. 
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Zorgdragen voor de overdracht van normen en waarden 
Kinderen reageren positief op andere kinderen. Er is belangstelling en nieuwsgierigheid naar wat 
andere kinderen doen en kunnen.  
Er wordt op een vriendelijke manier met elkaar omgegaan. 
Gewoontes zijn duidelijk en worden zo nodig uitgelegd. 

  
Conclusie 
Uit de observatie is de conclusie getrokken, dat ten aanzien van de pedagogische basisdoelen, aan 
de voorwaarden wordt voldaan. 
  
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

  Observaties 
  Pedagogisch beleidsplan 
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Personeel en groepen 

 
Dit domein belicht de inspectiebevindingen over het domein "Personeel en groepen". 

  
Er worden eisen gesteld aan het personeel, in dit domein wordt toegelicht of aan de eisen 
hieromtrent wordt voldaan. 
  
Tevens worden er eisen gesteld aan hoe de houder met de opvang in groepen dient om te gaan. 
De bevindingen over deze voorwaarden worden beschreven en beoordeeld. 

   
 
Verklaring omtrent het gedrag 

 
Voor het beoordelen van deze voorwaarden is een steekproef genomen, van de tijdens de inspectie 
aanwezige beroepskrachten is het VOG beoordeeld. 
  

Uit de beoordeling van de Verklaringen Omtrent Gedrag, blijkt dat de aanwezige beroepskrachten 
en stagiaire in het bezit zijn van een VOG dat voldoet aan de voorwaarden. 
 
 
Passende beroepskwalificatie 
 
Voor het beoordelen van deze voorwaarden is een steekproef genomen, van de tijdens de inspectie 

aanwezige beroepskrachten is het diploma beoordeeld. 
  
Uit een beoordeling van de diploma’s en getuigschriften blijkt, dat de beroepskrachten in het 

bezit zijn van een beroepskwalificatie conform CAO. 
 
 

Opvang in groepen 
 
De kinderen werden opgevangen in twee groepen. De jongste BSO kinderen en dagopvanggroep in 
de grote ruimte beneden en de oudere BSO kinderen in de BSO ruimte op de eerste verdieping. De 
dagopvanggroep bestond uit 13 kinderen. 
 
 

Beroepskracht-kindratio 
 
In de gecombineerde groep waren 2 beroepskrachten en een stagiaire aan het werk. 

  
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
  Observaties 

  Verklaringen omtrent het gedrag 
  Diploma's beroepskrachten 
  Presentielijsten 
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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) 

 

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) 

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) 
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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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kinderopvang Malin 

Aantal kindplaatsen : 12 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Kinderopvang Malin 
Adres houder : Graaf van Limburg Stirumplein 1 

Postcode en plaats : 6971 CE BRUMMEN 
KvK nummer : 59118725 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Noord en Oost Gelderland 
Adres : Postbus 3 
Postcode en plaats : 7200 AA Zutphen 
Telefoonnummer : 088-4433000 

Onderzoek uitgevoerd door :  Mevr. M. Tabak 
 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Brummen 

Adres : Postbus 5 
Postcode en plaats : 6970 AA BRUMMEN 
 

Planning 
Datum inspectie : 05-09-2016 
Opstellen concept inspectierapport : 06-09-2016 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 16-09-2016 
Verzenden inspectierapport naar houder : 19-09-2016 
Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 19-09-2016 

Openbaar maken inspectierapport : 22-09-2016 
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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. 

 
 

 

 


