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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang. Het betreft
een onaangekondigd nader onderzoek.
Op grond van de bevindingen tijdens de inspectie d.d. 10-07-2018 heeft er een nader onderzoek
plaatsgevonden met betrekking tot de volgende kwaliteitseisen:



het pedagogisch beleid
het VVE beleid

Beschouwing
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over
kinderdagverblijf (KDV) Blije Voetjes en de inspectiegeschiedenis, volgen de bevindingen op
hoofdlijnen. Deze worden elders in het rapport uitgewerkt.
Feiten over Kinderdagverblijf Blije Voetjes
Kinderdagverblijf (KDV) Blije Voetjes is gesitueerd in een multifunctioneel centrum 'De Horst' in
Sibculo. Er is naast het KDV tevens een buitenschoolse opvang (BSO) van dezelfde
houder gevestigd. Er is een ruime binnenruimte en een grote buitenspeelplaats beschikbaar. Er
worden maximaal 16 kinderen opgevangen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Met de overname van
een KDV van een andere houder, dat ook gevestigd was in hetzelfde gebouw, is het
kindaantal uitgebreid naar 32.
De openingstijden zijn van 6.30 uur tot 18.30 uur.
Inspectiegeschiedenis

10-10-2016 jaarlijks onderzoek; tekortkomingen op gebied van pedagogisch beleid, praktijk en
meldcode

15-02-2017 jaarlijks onderzoek; alle getoetste items voldoen aan de Wet kinderopvang.

15-11-2017 incidenteel onderzoek; alle getoetste items voldoen aan de Wet kinderopvang.

10-07-2018 jaarlijks onderzoek; tekortkomingen op gebied van het pedagogisch beleid en het
VVE beleid.
Bevindingen op hoofdlijnen
Tijdens dit nader onderzoek, dat plaatsvond op basis van een theoretisch onderzoek, blijkt dat alle
onderzochte items voldoen aan de Wet kinderopvang.

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

Pedagogisch beleid
In het rapport dat is opgesteld naar aanleiding van het jaarlijks onderzoek d.d. 10-07-2018 staat
het volgende beschreven:
In dit centrum voor dagopvang wordt een pedagogisch beleidsplan gehanteerd waarin het binnen
de organisatie geldende beleid staat. Het beleidsplan is van 2017.
De volgende voorwaarden zijn beschreven in het beleidsplan. Zo is er aandacht voor de volgende
onderwerpen:





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

Wat nog niet of niet voldoende beschreven is:



Een concrete beschrijving van de taken die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en
vrijwilligers in de opvang kunnen uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid.
Een concrete beschrijving van de wijze waarop de ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en
gestimuleerd en daarbij naar een doorlopende ontwikkellijn met het basisonderwijs en de
buitenschoolse opvang wordt gestreefd, waarbij in ieder geval wordt ingegaan op de wijze
waarop bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en
ouders worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning.

Uit dit nader onderzoek blijkt dat de houder het pedagogische beleid heeft aangepast. Alle
voorwaarden worden nu beschreven in het pedagogisch beleidsplan.

Voorschoolse educatie
In het rapport dat is opgesteld naar aanleiding van het jaarlijks onderzoek d.d. 10-07-2018 staat
het volgende beschreven:
KDV Blije - Voetjes is een VVE-locatie. Dat wil zeggen dat aan kinderen gesubsidieerde voor- en
vroegschoolse educatie (VVE) wordt aangeboden. Peuters, die dit nodig hebben, krijgen extra
begeleiding zodat zij zich al spelend ontwikkelen en daarmee een betere aansluiting hebben op het
latere basisonderwijs.
De VVE-kinderen komen in de nieuwe peutergroep.
Op het moment van inspectie was de peutergroep niet aanwezig.
De houder heeft het pedagogisch plan nog niet naar de nieuwe VVE-eisen aangepast.
Uit dit nader onderzoek blijkt dat de houder het pedagogische beleid heeft aangepast. Alle
voorwaarden worden nu beschreven in het VVE beleidsplan.
4 van 7
Definitief inspectierapport dagopvang nader onderzoek 15-10-2018
Kinderopvang Blije - Voetjes (KDV) te Sibculo

Conclusie
De getoetste items binnen het domein ‘pedagogisch klimaat’ zijn conform de Wet kinderopvang.

Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (locatieverantwoordelijke mevr. M. Stam)

Pedagogisch beleidsplan

Opleidingsplan voorschoolse educatie

VVE beleidsplan
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de
ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar een doorlopende
ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt gestreefd, waarbij in ieder
geval wordt ingegaan op de wijze waarop:
- met toestemming van de ouders kennis over de ontwikkeling van het kind wordt overgedragen
aan de school bij de overgang van het kind naar het basisonderwijs en aan de buitenschoolse
opvang bij de overgang van het kind naar de buitenschoolse opvang;
- bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders
worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de taken
die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de dagopvang kunnen uitvoeren en de
wijze waarop zij hierbij worden begeleid.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang)

Voorschoolse educatie
De houder beschrijft in het pedagogisch beleidsplan, op zo concreet en toetsbaar mogelijke wijze:
a. de voor het kindercentrum kenmerkende visie op de voorschoolse educatie en de wijze waarop
deze visie is te herkennen in het aanbod van activiteiten,
b. de wijze waarop de ontwikkeling van het jonge kind wordt gestimuleerd, in het bijzonder op de
gebieden taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling,
c. de wijze waarop de ontwikkeling van peuters wordt gevolgd en de wijze waarop het aanbod van
voorschoolse educatie hierop wordt afgestemd,
d. de wijze waarop de ouders worden betrokken bij het stimuleren van de ontwikkeling van
kinderen,
e. het inrichten van een passende ruimte waarin voorschoolse educatie wordt verzorgd en het
beschikbaar stellen van passend materiaal voor voorschoolse educatie, en
f. de wijze waarop wordt vormgegeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en
vroegschoolse educatie en aan een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar
vroegschoolse educatie.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)

De houder geeft uitvoering aan het pedagogisch beleidsplan wat de aanvullende onderwerpen voor
voorschoolse educatie betreft, evalueert de uitvoering jaarlijks, en stelt het plan zo nodig aan de
hand hiervan bij.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden, stelt jaarlijks
voor elke locatie voorschoolse educatie een opleidingsplan vast dat in elk geval tot uitdrukking
brengt op welke wijze de kennis en vaardigheden (Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse
educatie vanaf 1 augustus 2018, artikel 4 lid 2 onder a tot en met e) van de beroepskracht
voorschoolse educatie worden onderhouden. De houder geeft op concrete en toetsbare wijze
uitvoering aan het opleidingsplan, evalueert het plan jaarlijks en stelt het plan aan de hand van de
evaluatie zo nodig bij.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Vestigingsnummer KvK
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:
:

Kinderopvang Blije - Voetjes (KDV)
http://www.blije-voetjes.nl
000030739748
32
Ja*

* De inhoud van dit rapport wordt gedeeld met de Inspectie van het Onderwijs. De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht
op de kwaliteit van de voorschoolse educatie op de kinderdagverblijven (voorscholen) en kan onder andere op basis van het
GGD-rapport besluiten tot een onderzoek. Tevens bekijkt de Inspectie van het Onderwijs of er in de gemeente afspraken zijn
gemaakt over de voor- en vroegschoolse educatie. (Artikel 1.63 lid 6 Wet kinderopvang).

Gegevens houder
Naam houder
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

: Jan Willem Uitslag
: 61655503
: Ja

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

:
:
:
:
:

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Hardenberg
: Postbus 500
: 7770BA HARDENBERG

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

:
:
:
:
:
:

GGD IJsselland
Postbus 1453
8001BL ZWOLLE
038-4 281 686
Marja Baas

15-10-2018
Niet van toepassing
Niet van toepassing
15-10-2018
16-10-2018
16-10-2018

: 30-10-2018
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