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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft
een onaangekondigd jaarlijks onderzoek.
Op grond van de bevindingen bij voorgaande inspecties en de invoering van de Wet IKK (Innovatie
en Kwaliteit Kinderopvang) zijn tijdens dit onderzoek de volgende inspectie-items onderzocht:







het pedagogisch klimaat;
de eisen aan het personeel;
het aantal beroepskrachten;
stabiliteit van de opvang voor kinderen;
veiligheid en gezondheid;
de buitenspeelruimte.

Beschouwing
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over
kinderdagverblijf (KDV) de Boefjes en de inspectiegeschiedenis, volgen de bevindingen op
hoofdlijnen. Deze worden elders in het rapport uitgewerkt.
Feiten over KDV de Boefjes
Kinderdagverblijf Boefjes is een kleinschalig KDV welke gelegen is in de wijk Keizerslanden.
Het KDV is gehuisvest in een voormalig winkelpand en is gelegen aan een doorgaande weg.
In het landelijk register kinderopvang staat KDV de Boefjes geregistreerd met 12 kindplaatsen.
Inspectiegeschiedenis

19-04-2016; jaarlijks onderzoek: overtreding op voorwaarde in het beleidsplan;

11-07-2016; bovenstaande overtreding is hersteld;

11-04-2017; er zijn geen tekortkomingen geconstateerd.
Bevindingen op hoofdlijnen
Tijdens dit jaarlijks onderzoek voldoen niet alle getoetste voorwaarden aan de eisen uit de Wet
kinderopvang. Er zijn tekortkomingen geconstateerd betreffende het personen register
kinderopvang en de documenten pedagogisch beleid en beleid veiligheid en gezondheid.
In onderstaand inspectierapport zijn de bevindingen per domein beschreven en toegelicht.

Advies aan College van B&W
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid.
De volgende afspraken worden met de houder gemaakt en zullen over 3 maanden (na 21-09-2018)
door de toezichthouder (GGD) worden beoordeeld.





de houder beschrijft in het pedagogisch beleidsplan de nieuwe items volgens de IKK:-De wijze
waarop invulling gegeven wordt aan het afwijken van de BKR; -De overdracht naar de bso; Een concrete beschrijving, indien van toepassing, van de taken die beroepskrachten in
opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de opvang kunnen uitvoeren en de wijze waarop zij
hierbij worden begeleid;
Alle medewerkers, inclusief beide houders staan ingeschreven in het personen register
kinderopvang;
Er is een veiligheid en gezondheid beleid beschreven.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Tijdens het inspectiebezoek is het pedagogische klimaat getoetst in theorie en in de praktijk.
In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, heeft de toezichthouder bekeken of de
houder, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin kinderen zich bevinden, er voor zorgt
dat:
1.

2.

3.
4.

op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de
autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt
geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen
kunnen voelen;
kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische
vaardigheden, cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde
kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende
omgeving;
kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en
vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger
relaties met anderen op te bouwen en te onderhouden;
kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen
aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang
met anderen en een actieve participatie in de maatschappij.

Bij de observatie van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het
Veldinstrument observatie kindercentrum (januari 2015). Daarin staan specifieke aspecten waarop
wordt geobserveerd.
Het observatie-instrument bevat voor elke voorwaarde indicatoren. Deze worden gebruikt bij het
beschrijven van de pedagogische praktijk.
Pedagogisch beleid
Bij KDV de Boefjes wordt een pedagogisch beleidsplan gehanteerd waarin het binnen de organisatie
geldende beleid staat. Daarnaast wordt gewerkt met een locatie werkplan; versie 2018.
De volgende voorwaarden zijn beschreven in deze plannen:

De wijze waarop invulling gegeven wordt aan aspecten van verantwoorde dagopvang;

De wijze waarop de ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en wat de rol
van de mentor hierin is;

Een concrete beschrijving van de werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de
groepen.
Voor de volgende voorwaarden geldt dat de houder deze nog niet concreet genoeg en/of
onvoldoende beschreven heeft:

De wijze waarop invulling gegeven wordt aan het afwijken van de BKR;

De overdracht naar de bso;

Een concrete beschrijving, indien van toepassing, van de taken die beroepskrachten in
opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de opvang kunnen uitvoeren en de wijze waarop zij
hierbij worden begeleid.
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is
voldaan:
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Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder draagt er zorg voor
dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld.
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Verantwoorde dagopvang
Uit een gesprek met de beroepskrachten en houders blijkt dat zij goed op de hoogte zijn van het
beleid en daarnaar handelen.
Dit kwam ook tot uiting tijdens de observatie op de groep waarbij is uitgegaan van de items die
afgeleid zijn van de 4 basis doelen uit de wet Kinderopvang:
Emotionele veiligheid en geborgenheid
Indicator:
De beroepskrachten communiceren met de kinderen.
Observatie:
De beroepskrachten gedragen zich sensitief en responsief naar de kinderen
Ze 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 reageren op signalen van de baby door zelf ook geluidjes te maken en te
reageren. Zij lokken reacties uit (sensitief-responsief). Zo reageert de beroepskracht op een
kruipende baby: "Kom jij even kijken wat ik doe" en later: "kiekeboe!"
Indicator:
Kinderen hebben vaste beroepskrachten en bekende leeftijdsgenootjes om zich heen.
Observatie:
De locatie is kleinschalig waardoor kinderen altijd op hun opvangdag vaste/vertrouwde andere
kinderen in de groep hebben. Er is sprake van vaste beroepskrachten (tevens houders) die de
groep begeleiden.
Ontwikkeling motorische vaardigheden, cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en
creatieve vaardigheden
Indicator:
De beroepskrachten ondersteunen en stimuleren de ontwikkeling van kinderen.
Observatie:
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. Zo hangt er een dagritme met pictogrammen op de muur. Er wordt
gewerkt met het programma "Uk en puk". Er wordt vertelt dat ze thematisch werken en vaak
uitstapjes maken. Zo zijn ze met het thema verkeer op bezoek geweest bij politie en ook al eens
bij de brandweer.
Er is ook een logeer koffer met Puk er in die soms met één van de kinderen mee gaat "logeren".
Indicator:
Er is wederzijdse interactie tussen beroepskrachten en individuele kinderen.
Observatie:
De beroepskrachten tonen hun betrokkenheid door met aandacht naar individuele kinderen te
kijken en te luisteren. Als de kinderen vrij spelen doen de beroepskrachten mee met hun spel; als
twee jongens voetballen makt de beroepskracht er een gestructureerd spel van, waar de jongens
enthousiast op reageren.
Ontwikkeling sociale kennis en vaardigheden
Indicator:
De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in hun onderlinge interactie.
Observatie:
De beroepskrachten begeleiden de interacties tussen kinderen. Zij helpen de kinderen actief om
sociale vaardigheden met groepsgenootjes te ontwikkelen. Zo geven de beroepskrachten de
kinderen aan hoe ze kunnen samen spelen, waar ze kunnen spelen en waar ze rekening mee
moeten houden (bijvoorbeeld de baby's die rond kruipen).
Kennis maken normen en waarden in de samenleving
Indicator:
Afspraken, regels en omgangsvormen zijn herkenbaar aanwezig en worden toegepast.
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Observatie:
De beroepskrachten begeleiden kinderen actief bij het leren kennen en omgaan met de afspraken
in de groep. Zij leggen uit wat er van het kind verwacht wordt; zo geeft de beroepskracht telkens
op een rustige vriendelijke manier aan dat een jongen op de billen moet gaan zitten op de bank als
hij tijdens het spelen gaat staan en ook niet op de vensterbank.
De beroepskrachten leggen uit waarom afspraken, regels en omgangsvormen belangrijk zijn.
(bijvoorbeeld rekening houden met de kleintjes die op de grond kruipen).

Voorschoolse educatie
De voorwaarden aangaande voorschoolse educatie zijn niet beoordeeld, aangezien op deze locatie
geen gesubsidieerde voorschoolse educatie aangeboden wordt.
Conclusie
Op de voorwaarde Pedagogisch beleid is een tekortkoming geconstateerd. De overige voorwaarden
van het domein Pedagogisch klimaat zijn conform de Wet kinderopvang.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke

Interview (beroepskrachten)

Observaties

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch werkplan
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Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
De beroepskrachten die tijdens het onderzoek werkzaam zijn bij KDV de Boefjes hebben een
geldige verklaring omtrent het gedrag (VOG).
De koppeling in het personenregister kinderopvang van de beroepskrachten is beoordeeld. Deze
zijn geregistreerd en gekoppeld aan de houder waarmee wordt voldaan aan de voorwaarde.
Tijdens de controle van het personen register bleek echter dat één van beide houders
niet geregistreerd staat. Bij navraag is zij in contact getreden met DUO en is er een nieuwe
aanvraag gedaan. De verwachting is dat dit binnen 2 weken in orde gemaakt zal zijn.

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is
voldaan:

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling op basis van het
burgerservicenummer, met de in artikel 1.50 derde lid van de Wet genoemde personen
inclusief hemzelf.
(art 1.48d lid 2 en 3 Wet kinderopvang)

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen
De beroepskrachten die tijdens het onderzoek werkzaam zijn bij KDV de Boefjes beschikken over
een passende beroepskwalificatie zoals in de cao Kinderopvang en de cao Sociaal werk is
opgenomen.
Aantal beroepskrachten
De verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige
kinderen in een stamgroep is conform de Wet kinderopvang; er zijn 12 kinderen aanwezig en 2
beroepskrachten.
De houder geeft aan dat er dagelijks tussen de 10 en 12 kinderen aanwezig zijn.
Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Op de locatie wordt er in één verticale stamgroep gewerkt van maximaal twaalf kinderen.
De kinderen in de leeftijd tot één jaar worden aan ten hoogste twee vaste beroepskrachten
toegewezen, waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van
deze kinderen.
Aan een kind van één jaar of ouder worden ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen,
waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat kind.
Aan ieder kind is een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en
bespreekt de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Bij KDV de Boefjes wordt 2x per
jaar een 10-minuten gesprek aangeboden. Zo nodig wordt er vaker met de ouder(s) van een kind
gesproken. Tevens is de mentor voor de ouders aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en
het welbevinden van het kind.
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Conclusie
Op de voorwaarde personen register is een tekortkoming geconstateerd. De overige voorwaarden
van het domein Personeel en groepen zijn conform de Wet kinderopvang.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke

Interview (beroepskrachten)

Observaties

Diploma's beroepskrachten

Personen Register Kinderopvang
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Veiligheid en gezondheid

Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder draagt er zorg voor dat er gedurende de opvang te allen tijde ten minste één
volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen
conform de Regeling Wet kinderopvang. De houder toont een geldig certificaat aan voor het
verlenen van eerste hulp aan kinderen conform de in de Regeling Wet kinderopvang.
De houder heeft de Toezichthouder een risico inventarisatie 2018 aangeleverd dat er toe leidt dat
de veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. Er is
nog geen beleid opgesteld volgens de nieuwe IKK voorwaarden.
De volgende onderwerpen dienen hierin beschreven te staan:

Een beschrijving van het continue proces van implementeren, evalueren en actualiseren;

De voornaamste risico’s ten aanzien van veiligheid, gezondheid en grensoverschrijdend gedrag
en er is hier een plan van aanpak voor opgesteld;

De beschrijving van de wijze waarop hij de opvang zodanig organiseert dat een beroepskracht
of stagiaire de werkzaamheden kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door
een andere volwassene;

De beschrijving waarop de achterwacht geregeld is.
Conclusie
Op de voorwaarde Veiligheids- en gezondheidsbeleid is een tekortkoming geconstateerd.
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is
voldaan:

De houder heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de veiligheid en
gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder draagt
er zorg voor dat er in de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt
gehandeld.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke

Risico-inventarisatie veiligheid

Risico-inventarisatie gezondheid

ehbo certificaten
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Accommodatie

Eisen aan ruimtes
De buitenspeelruimte is aangrenzend aan het kindercentrum.
Conclusie
Het domein accommodatie is conform de Wet kinderopvang.
Gebruikte bronnen:

observatie buitenruimte
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder draagt er zorg voor dat
in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld.
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Verantwoorde dagopvang
In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder er in ieder geval zorg
voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin kinderen zich bevinden:
a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de
autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt
geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen
voelen;
b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden,
cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat
te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving;
c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en
vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties
met anderen op te bouwen en te onderhouden;
d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen
aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met
anderen en een actieve participatie in de maatschappij.
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 2 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling op basis van het
burgerservicenummer, met de in artikel 1.50 derde lid van de Wet genoemde personen inclusief
hemzelf.
(art 1.48d lid 2 en 3 Wet kinderopvang)
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In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn:
a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum;
b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een
uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een
onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden
opgevangen;
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum
exploiteert en waar kinderen worden opgevangen;
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over
de kinderen die worden opgevangen;
e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd
hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn
of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres.
Voor zover het natuurlijke personen betreft is een ieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met
e ingeschreven in het personenregister kinderopvang, bedoeld in artikel 1.48d van de Wet. De
verklaring omtrent het gedrag is bij inschrijving in het personenregister kinderopvang niet ouder
dan twee maanden.
Voor personen die op 28 februari 2018 op basis van de artikelen 9a en 9b van het Besluit landelijk
register en register buitenlandse kinderopvang (zoals dat geldt op 28 februari 2018) continu
worden gescreend geldt een overgangsbepaling en verwerkt de minister de gegevens in het
personenregister kinderopvang in de periode die loopt van 1 maart 2018 tot 1 juli 2018.
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang; art 17d Regeling Wet kinderopvang; art 18a Besluit landelijk register
kinderopvang, register buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang)

Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de Wet in het
personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn
werkzaamheden aanvangen.
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang)

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen
Beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding. De
beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken die voor beroepskrachten worden genoemd in de meest
recent aangevangen cao kinderopvang en cao welzijn en maatschappelijke dienstverlening (cao
sociaal werk) worden aangemerkt als beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken voor een
passende opleiding.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 1 Regeling Wet
kinderopvang)

Aantal beroepskrachten
De verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige
kinderen in een stamgroep (beroepskracht-kindratio) wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage
1a, onderdeel a bij het besluit en de daarbij behorende rekenregels.
Gebruik kan worden gemaakt van de rekentool op de website www.1ratio.nl
Indien bij dagopvang per dag ten minste tien aaneengesloten uren opvang wordt geboden, kunnen
in afwijking van het vereist aantal minimaal in te zetten beroepskrachten, voor ten hoogste drie
uren per dag minder beroepskrachten worden ingezet. Dit met inachtneming van de in het
pedagogisch beleidsplan vastgestelde tijden waarop minder beroepskrachten kunnen worden
ingezet dan minimaal vereist op grond van de beroepskracht-kindratio alsmede de tijden waarop in
ieder geval niet daarvan wordt afgeweken.
Gedurende de uren dat minder beroepskrachten worden ingezet wordt ten minste de helft van het
aantal vereiste beroepskrachten ingezet. De afwijkende inzet kan op de dagen van de week
verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a en 7 lid 1, 2 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang)
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Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één
stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1a,
onderdeel a van het Besluit kwaliteit kinderopvang.
Het vereiste van opvang in één stamgroep geldt niet:
- indien kinderen bij activiteiten als beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep
verlaten;
- voor een kind dat blijkens de overeenkomst tussen de houder en de ouders van het kind, gebruik
maakt van dagopvang op dagen die per week verschillen;
- indien met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders het kind gedurende een
tussen houder en ouders overeengekomen periode worden opgevangen in één andere stamgroep
dan de vaste stamgroep.
De eis ten aanzien van de maximale groepsgrootte geldt niet indien kinderen bij activiteiten als
beschreven in het pedagogisch beleidsplan de groep verlaten.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Veiligheid en gezondheid
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid
van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder draagt er zorg voor dat
er in de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt gehandeld.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)

De houder draagt er zorg voor dat er gedurende de dagopvang te allen tijde ten minste één
volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen
conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere regels.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 8 Regeling
Wet kinderopvang)

Accommodatie
Eisen aan ruimtes
Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum
aanwezig kind. De buitenspeelruimte is voor kinderen in de leeftijd tot twee jaar aangrenzend aan
het kindercentrum. Voor kinderen van twee jaar of ouder is de buitenspeelruimte bij voorkeur
aangrenzend aan het kindercentrum, maar in ieder geval aangrenzend aan het gebouw waarin het
kindercentrum is gevestigd.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Vestigingsnummer KvK
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:
:

Kinderdagverblijf Boefjes
http://www.boefjesdeventer.nl
000031565026
12
Nee

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

:
:
:
:
:

Tugba Kaya-Cicek en Ayesha Schüler
Van Oldenielstraat 61
7415EG Deventer
62568558
Ja

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

:
:
:
:
:

GGD IJsselland
Postbus 1453
8001BL ZWOLLE
038-4 281 686
Ellen Jager

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

:
:
:
:
:
:

21-06-2018
03-07-2018
10-07-2018
10-07-2018
10-07-2018
10-07-2018

: 24-07-2018

14 van 15
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 21-06-2018
Kinderdagverblijf Boefjes te Deventer

Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
Wij als kinderdagerblijf Boefjes gaan akkoord met het inspectierapport dat heeft plaatsgevonden
op 21 juni 2018.
We willen de nodige punten wel toelichten:
Personenregister kinderopvang
Kinderdagverblijf Boefjes werkt met vier leidsters waarvan twee houders. Kinderdagverblijf
Boefjes heeft voor juli 2018 de leidsters en de houders geregistreerd in het Personenregister
kinderopvang.
Tijdens het inspectiebezoek bleek dat één houder niet is geregisteerd. Wij als kinderdagverblijf
kwamen er op dit moment achter dat één houder niet is geregisteerd. De houder heeft opnieuw
een VOG aangevraagd en wordt vanaf negen juli 2018 continu gescreend.
Documenten pedagogisch beleid
De punten waaraan kinderdagverbijf Boefjes niet voldoet in het pedagogisch beleidsplan staan wel
beschreven, maar moeten nog concreter geformuleerd worden.
Beleid veiligheid en gezondheid
In het nieuwe beleidsplan moeten de organisaties opschrijven welke risico’s er zijn en welke
maatregelen daartegen getroffen worden. Kinderdagverblijf Boefjes moet nog concreter
beschrijven hoe men omgaat met kleine en grote risico’s. Daarnaast moet het vierenogenpricipe
en de achterwacht beschreven worden. Dit staat wel beschreven in het pedagogisch werkplan en
we zullen dit toevoegen bij het beleid veiligheid en gezondheid.
Datum: 10 juli 2018
Tugba Kaya en Ayesha Schuler
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