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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 3 van de Wet kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd regulier onderzoek.
Beschouwing
Kinderdagverblijf het Hummelhuuske is een kleinschalige opvang midden in de Blerickse wijk "De
Klingerberg". Het kinderdagverblijf wordt vanuit een tussenwoning door vijf pedagogisch
medewerkers gerunt.
Kenmerkend voor deze locatie is de huislijke sfeer en de geboden pedagogische kwaliteit. Hoewel
men niet VVE-geregistreerd is wordt er wel volgens het VVE-programma Uk en Puk gewerkt. Er
worden vanuit dit programma diverse thema's behandeld met speciaal hiervoor ontwikkelde
themakisten. De houder vult deze thema's zelf aan, aangezien het VVE-programma maar beperkt
is tot 10 thema's. Opvallend is de pro-activiteit van de pedagogisch medewerkers hierin en het feit
dat echt iedereen zich betrokken en verantwoordelijk voelt. Zo zijn alle medewerkers BHVgeschoold en worden er diverse trainingen aangeboden om te zorgen dat iedereen up-to-date blijft.
Er is daarnaast bewust voor gekozen om de administratie uit te besteden zodat men zich volledig
op de kernactiviteit, verantwoorde opvang bieden, kan richten.
Tijdens het huidige onderzoek blijkt dat er aan alle getoeste voorwaarden wordt voldaan.
Inspectiegeschiedenis:
2013
- één beroepskracht beschikt niet over een juist VOG.
Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Tijdens een observatie op de groep wordt beoordeeld hoe en of men zorgt voor een verantwoorde
pedagogische praktijk.
Pedagogische praktijk
Tijdens het observatiemoment spelen de aanwezige kinderen in de buitenruimte onder toezicht van
een pedagogisch medewerker. Er wordt door enkele kinderen met krijtjes op de borden getekend
terwijl andere kinderen weer met de loopautootjes en fietsjes spelen. Het is een zomerse dag en er
heerst een ontspannen en gezellige sfeer. De pedagogisch medewerker in de buitenruimte heeft
alles goed onder controle en corrigeert kinderen waar nodig. Zo spreekt ze een kind aan dat
regelmatig door de schutting naar de buren "gluurt". Ook wordt er een kindje op schoot genomen
dat haar slippertjes is verloren, samen met de pedagogisch medewerker worden de slippertjes
weer aangetrokken.
Wanneer een kindje in het loopautootje wil gaan zitten waar al een ander kindje in zit, zegt de
pedagogisch medewerker: "Dat vind ik niet leuk van je, volgens mij was X hier eerder mee aan het
spelen!" en "Doe dat maar niet, dat vind ik gevaarlijk".
Het is helder dat er sprake is van een duidelijke structuur voor de kinderen waar het welbevinden
voorop staat.
De aanwezige pedagogisch medewerkers komen sterk over.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Locatieverantwoordelijke)

Interview anderen (Pedagogisch medewerkers)

Observaties (Groep, buitenruimte)

Pedagogisch beleidsplan
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Personeel en groepen
Tijdens het onderzoek bekijkt de toezichthouder of medewerkers van de kinderopvangorganisatie
in het bezit zijn van een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en beroepskwalificatie.

Tevens zal worden beoordeeld of er sprake is van opvang in stamgroepen en of voldaan wordt aan
de eisen t.a.v. de beroepskracht-kindratio volgens de Wet Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk.
Verklaring omtrent het gedrag
De houder toont op locatie de verklaring omtrent het gedrag (VOG) van alle bij deze locatie
werkzame medewerkers. De overlegde VOG's zijn binnen de continuescreening in de kinderopvang
afgegeven en voldoen allemaal.
*NP=VOG Natuurlijk Persoon
Functie
Afgiftedatum VOG
Pedagogisch medewerker 25-10-2013
Stagiaire
29-04-2014
Pedagogisch medewerker 25-10-2013
Pedagogisch medewerker 28-10-2013
Pedagogisch medewerker 28-10-2013
Pedagogisch medewerker 25-10-2013
Bestuurder
05-11-2013 NP
Bestuurder
05-11-2013 NP
Bestuurder
01-11-2013 NP
Bestuurder
05-11-2013 NP
Bestuurder
01-11-2013 NP
Passende beroepskwalificatie
De houder toont op locatie de beroepskwalificaties van alle bij deze locatie werkzame pedagogisch
medewerkers.
Functie
Pedagogisch
Pedagogisch
Pedagogisch
Pedagogisch
Pedagogisch

medewerker
medewerker
medewerker
medewerker
medewerker

Beroepskwalificatie
Onderwijsassistent 4
Agogisch werk
Sociaal Pedagogisch Werker
Sociaal Pedagogisch Werk 4
Agogisch werk

Opvang in groepen
De opvang vindt plaats in een stamgroep van maximaal 12 kinderen van 0-4 jaar.
Beroepskracht-kindratio
Tijdens het onderzoek op locatie is er een steekproef gedaan onder de personeelsroosters en
aanwezigheidslijsten van 01-07-2014 t/m 29-07-2014. Hieruit blijkt dat er geen overtredingen op
de beroepskracht-kindratio hebben plaatsgevonden.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Locatieverantwoordelijke)

Interview anderen (Pedagogisch medewerkers)

Observaties (Groep, buitenruimte)

Verklaringen omtrent het gedrag (Van alle pedagogisch medewerkers)

Diploma's beroepskrachten (Van alle pedagogisch medewerkers)

Plaatsingslijsten (01-07-2014 t/m 29-07-2014)

Presentielijsten (01-07-2014 t/m 29-07-2014)
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Personeelsrooster (01-07-2014 t/m 29-07-2014)
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Veiligheid en gezondheid
De toezichthouder beoordeelt of de houder werkt volgens het vierogenprincipe en toetst hoe dit in
de praktijk is gebracht.
Vierogenprincipe
De houder beschikt over een uitgebreid vierogenbeleid. Speerpunt van dit beleid is dat te allen
tijde twee pedagogisch medewerkers aanwezig zijn, ongeacht het aantal kinderen. Dit is ook in de
praktijk en op de personeelsroostering terug te zien.
Gebruikte bronnen:

Vierogenbeleid
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Accommodatie en inrichting
De inspecteur toetst de binnen- en buitenruimte op inrichting met het oog op de leeftijd van de
kinderen die worden opgevangen.
Binnenruimte
De binnenruimte is knus en prikkelend ingericht. Er wordt veel gebruik gemaakt van felle kleuren
en er is een zeer divers aanbod van spelmateriaal. Zo zijn er bijvoorbeeld boekjes,
constructiemateriaal en knutselmaterialen aanwezig. Aan het plafond hangen ook enkele door de
kinderen ingekleurde kleurplaten en tekeningen en er is een gezamelijke tafel met stoelen. Doordat
het kinderdagverblijf is gevestigd in een woonhuis is er sprake van een huislijke en gezellige sfeer.
De kinderen voelen zich duidelijk op hun gemak en benaderen de inspecteur nieuwsgierig
en enthousiast.
Buitenspeelruimte
De buitenruimte is passend ingericht door de aanwezigheid van o.a.:
-

Kunstspeelgras;
Speelhuisje;
Speelkeukentje;
Tafel met stoelen;
Parasol en schaduwdoek;
Krijtborden;
Loopautootjes en fietsjes.

Hieruit blijkt dat de buitenruimte voldoende uitdaging biedt.
Gebruikte bronnen:

Observaties (Groep, buitenruimte)
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Inspectie-items
Pedagogisch klimaat
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 en 1.50 lid 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 en 1.50 lid 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 en 1.50 lid 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 en 1.50 lid 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 1.50 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
Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang
van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd.
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is bij aanvang
van de werkzaamheden niet ouder dan twee maanden.
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De verklaringen omtrent het gedrag die zijn afgegeven vóór 1 maart 2013 zijn niet ouder dan twee
jaar.
(art 1.50 lid 3 en 3.8g 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, 2 en 3 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Opvang in groepen
De opvang vindt plaats in stamgroepen.
(art 1.50 lid 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)
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De stamgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen tot 1 jaar.
(art 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 1.50 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)

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 6 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 1.50 lid 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)

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 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 3 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

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

Buitenspeelruimte
De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met de leeftijd van de op te vangen
kinderen.
(art 1.50 lid 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
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

: 't Hummelhûûske
: 12
: Nee

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

:
:
:
:
:

Stg. Kinderdagverblijf 't Hummelhûûske
Heggeroosstraat 53
5925BL VENLO
www.kdvhummelhuuske.nl
12040147

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

:
:
:
:
:

GGD Limburg-Noord
Postbus 1150
5900BD VENLO
088-1191200
JP Brizzi

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: VENLO
: Postbus 3434
: 5902RK VENLO

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

:
:
:
:
:

29-07-2014
06-08-2014
Niet van toepassing
11-08-2014
11-08-2014

: 11-08-2014
: 18-08-2014
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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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