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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 19 maart 2015 is kinderdagverblijf Bloom in opdracht van de gemeente Apeldoorn 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. Daarnaast zijn de extra voorwaarden onderzocht
op basis van de inspectiegeschiedenis.
Beschouwing
Kinderdagverblijf Bloom is een kleinschalig kinderdagverblijf gevestigd in basisschool de Bundel in
Apeldoorn. In totaal worden maximaal 6 kinderen opgevangen. De houder is tevens beroepskracht
op de groep. Zij is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op het kinderdagverblijf.
Inspectiegeschiedenis
Tijdens de inspectie in 2014 zijn de volgende tekortkomingen geconstateerd:
Vierogenprincipe - voorwaarde:

De houder organiseert de opvang op zodanige wijze, dat de beroepskracht of de beroepskracht
in opleiding de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan
worden door een andere volwassene.
Oudercommissie - voorwaarde:

De houder heeft een oudercommissie ingesteld.
Voortgang
Houder heeft inspanningen verricht om de tekortkomingen te herstellen. Ten aanzien van het
vierogenprincipe is dit gebeurt. Houder doet aantoonbaar moeite om een oudercommissie in te
stellen, tot nog toe is dat niet gelukt. Aan de overige kwaliteitseisen, die zijn onderzocht, wordt
voldaan.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
Ten aanzien van de overtreding met betrekking tot het instellen van een oudercommissie,
adviseert de toezichthouder de gemeente niet te handhaven, omdat de houder aantoonbaar
voldoende inspanningen verricht om een oudercommissie in te stellen.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Binnen dit domein zijn de volgende competenties geobserveerd en beoordeeld:

waarborging emotionele veiligheid

ontwikkeling van persoonlijke competentie

ontwikkeling van sociale competentie

overdracht van normen en waarden
Om een helder beeld te krijgen van beleid, visie en praktijk is een observatie uitgevoerd.
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het Veldinstrument
observatie kindercentrum.
Pedagogisch beleid
Houder heeft het pedagogisch beleidsplan naar aanleiding van de inspectie in 2014 aangepast op
het onderdeel vierogenprincipe. In het plan is toegevoegd op welke wijze het vierogenprincipe
tijdens de schoolvakanties wordt geborgd.
conclusie: het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze
waarop het vierogenprincipe is vormgegeven.
Pedagogische praktijk
De houder heeft een pedagogisch werkplan dat specifiek voor deze locatie geschreven is. De
beroepskrachten werken volgens de visie die hierin beschreven is.
De praktijkobservatie is uitgevoerd op donderdagmorgen 19 maart.
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
Kinderen hebben op hun opvangdag altijd (een aantal) vaste/vertrouwde andere kinderen in de
groep.
Er is sprake vaste beroepskrachten die de groep begeleiden: Er zijn twee vaste beroepskrachten
op kinderdagverblijf Bloom, waaronder de houder zelf. Het maximaal aantal kinderen op de groep
is 6. De kinderen komen in principe op vaste dagen. Tijdens de observatie is te merken dat de
kinderen elkaar onderling kennen. Zij noemen elkaar bij de naam, voor zover mogelijk en zoeken
elkaar op.
Zorgdragen voor de mogelijkheid tot ontwikkeling van persoonlijke competentie
De beroepskrachten hebben een herkenbare dagindeling met programmaonderdelen, waarbij
ruimte gemaakt kan worden voor nieuwe/leuke/spannende situaties die kansen bieden voor
gesprek en leermomenten: Er wordt gewerkt met een vast dagritme. Deze hangt op de groep en is
verwoord in pictogrammen. Houder werkt met programma 'Peuterplein'.
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Zorgdragen voor de mogelijkheid tot ontwikkeling van sociale competentie en
Zorgdragen voor de overdracht van normen en waarden
De beroepskrachten betrekken de kinderen actief bij de verzorgende en organisatorische taken
zoals het opruimen en dingen klaarzetten. De beroepskrachten geven de kinderen positieve
feedback en waardering als zij zich actief betrokken en verantwoordelijk weten
èn
De beroepskrachten bouwen het dagprogramma op met vaste rituelen en bekende afspraken.
Kinderen weten wat er gaat gebeuren en wat van hen wordt verwacht:
Tijdens de observatie wordt het dagschema gevolgd. Er is ruimte voor de kinderen om met elkaar
te spelen. De beroepskracht biedt spelmateriaal aan. De kinderen gaan aan tafel zitten om te
bouwen. Hoewel er een leeftijdsverschil tussen de kinderen zit, verloopt het samenspel goed. De
kinderen zijn nieuwsgierig naar elkaars bouwsels. De beroepskracht komt aan tafel erbij zitten met
de baby op schoot en beschrijft wat ze ziet aan de baby. De kinderen gaan vervolgens nog even
wat anders doen tot het tijd is om op te ruimen. De beroepskracht stimuleert de kinderen hierin en
de kinderen helpen elkaar om op te ruimen. Zo helpt het oudere kind het jongere kind om de
opruimplek van bepaald speelgoed te vinden. De beroepskracht complimenteert de kinderen
hiervoor.
Daarna worden de handen gewassen en helpen de kinderen de tafel te dekken om te gaan eten.
Uit de automatische handelingen van de kinderen is op te maken dat zij deze werkwijze gewend
zijn.
Conclusie: Op Kinderopvang Bloom wordt voldaan aan de kwaliteitseisen betreffende de
pedagogische praktijk.
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Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag
De aanwezige beroepskracht op de locatie tijdens de inspectie is in het bezit van een geldige
verklaring omtrent het gedrag.
Passende beroepskwalificatie
De aanwezige beroepskracht op de locatie tijdens de inspectie is in het bezit van een voor de
werkzaamheden passende beroepskwalificatie zoals in de cao kinderopvang is opgenomen
Opvang in groepen
Er is op kinderdagverblijf Bloom één stamgroep voor maximaal 6 kinderen in de leeftijd van 0-4
jaar.
Beroepskracht-kindratio
Tijdens de inspectie zijn er 3 kinderen aanwezig met één beroepskracht. Ook de presentielijsten
zijn ingezien en de inzet van personeel. De beroepskracht-kind-ratio voldoet ook op de andere
dagen.
Gebruikte bronnen:

Interview anderen (beroepskracht)

Observaties (donderdagmorgen 19 maart 2015)

Verklaringen omtrent het gedrag

Diploma's beroepskrachten

Arbeidscontracten

Presentielijsten

Personeelsrooster
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Veiligheid en gezondheid

Vierogenprincipe
Het vierogenprincipe wordt uitgevoerd volgens het pedagogisch beleidsplan. De beroepskracht
verricht de werkzaamheden terwijl zij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene.
conclusie: Houder draagt zorg voor de organisatie van het vierogenprincipe.
Gebruikte bronnen:

Interview anderen (beroepskracht)

Observaties (donderdagmorgen 19 maart 2015)

Pedagogisch beleidsplan

7 van 12
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 19-03-2015
KDV Bloom te APELDOORN

Ouderrecht

Oudercommissie
Er is nog geen oudercommissie voor KDV Bloom. Houder spant zich voldoende in om ouders te
werven. Zo is er onder andere op het mededelingenbord een oproep voor ouders en staat
informatie te lezen in het pedagogisch beleidsplan.
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is
voldaan.

De houder heeft een oudercommissie ingesteld.
(art 1.58 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Gebruikte bronnen:

Interview anderen (beroepskracht)

Informatiemateriaal voor ouders

Website

observatie
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Inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
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)

Pedagogische praktijk
De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan.
(art 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)

De houder heeft het vierogenprincipe overeenkomstig zijn pedagogisch beleidsplan ingevoerd.
(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)

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. Indien een verklaring omtrent het gedrag is afgegeven vóór 1 maart 2013 dan is deze niet
ouder dan twee jaar.
(art 1.50 lid 3 en art 3.8g lid 1 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, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger werkzaam bij de
onderneming is niet ouder dan twee jaar.
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 en art 3.8g lid 3 en 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

9 van 12
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 19-03-2015
KDV Bloom te APELDOORN

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 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 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 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)

Veiligheid en gezondheid
Vierogenprincipe
De houder organiseert de opvang op zodanige wijze, dat de beroepskracht of de beroepskracht in
opleiding de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden
door een andere volwassene.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 sub b Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Ouderrecht
Oudercommissie
De houder heeft een oudercommissie ingesteld.
(art 1.58 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:

KDV Bloom
http://www.kinderopvangbloom.nl
6
Nee

Gegevens houder
Naam houder
Adres houder
Postcode en plaats
KvK nummer

:
:
:
:

KDV Bloom VOF
Anna Bijnsring 208
7321 HN APELDOORN
57876169

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

:
:
:
:
:

GGD Noord en Oost Gelderland
Postbus 51
7300 AB APELDOORN
088-4433000
Mevr. A. de Vries

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Apeldoorn
: Postbus 9033
: 7300 ES APELDOORN

Gegevens toezicht

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

:
:
:
:
:

19-03-2015
07-04-2015
Niet van toepassing
23-04-2015
23-04-2015

: 23-04-2015
: 28-04-2015
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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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