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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.
Beschouwing
Algemeen
Kindercentrum de Ark is gelegen aan de Palestrinastraat 10 in Oss.
Op deze locatie is ook de buitenschoolse opvang (BSO) de Ark gehuisvest. Het centrum is een
christelijk kindercentrum dat werkt volgens de visie: de vijf talen van de liefde van een kind (Gary
Chapman en Ross Champbell). Het centrum beschikt over ruime speelruimten.
Het kindercentrum heeft drie groepen voor de dagopvang van kinderen tussen de 0 en 4 jaar.
Inspectiegeschiedenis
2015 juni Jaarlijks onderzoek
overtredingen met betrekking tot:
- Pedagogisch klimaat (pedagogisch beleid en VVE)
- Personeel en groepen (beroepskwalificatie en beroepskracht-kindratio)
2015 oktober Nader onderzoek
Overtreding met betrekking tot:
- Pedagogisch klimaat (getuigschrift VVE)
2016 maart Jaarlijks onderzoek
Overtredingen met betrekking tot:
- Pedagogisch klimaat (pedagogisch beleid)
- Veiligheid en gezondheid (risico inventarisatie veiligheid en gezondheid).
- Ouderrecht (informatie, oudercommissie, klachten en geschillen 2016)
2016 augustus Nader onderzoek
Overtreding met betrekking tot:
- Veiligheid en gezondheid (risico inventarisatie en plan van aanpak)
- Ouderrecht (informeren van ouder, oudercommissie, klachten en geschillen)
2016 november Nader onderzoek
Overtreding opgelost
Jaarlijks inspectieonderzoek 2017
Tijdens dit risico gestuurde onderzoek zijn de meeste maar niet alle onderdelen beoordeeld.
De inspectie heeft zich gericht op de basisvoorwaarden en daarnaast op de aandachtspunten uit
voorgaande inspecties.
Overleg en overreding
Er heeft overleg en overreding plaatsgevonden met betrekking tot:
- Klachtenreglement
Conclusie
Er is één overtredingen geconstateerd.
Aan de overige getoetste voorwaarden wordt voldaan.
De toelichting op de bevindingen van de toezichthouder kunt u lezen in het vervolg van dit rapport.
Aan het einde van dit rapport treft u een overzicht aan van de inspectie-items die zijn beoordeeld.
Advies aan College van B&W
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
In dit domein is beoordeeld of het pedagogisch beleidsplan voldoet aan de gestelde voorwaarden
en/of de beroepskrachten handelen conform dit opgestelde pedagogisch plan. Er is een oordeel
gegeven wat betreft de uitvoering van de pedagogische praktijk op de groep(en). Het oordeel is tot
stand gekomen door middel van observatie in de praktijk en door gesprekken met de
beroepskrachten.
Bij het beoordelen van de observatie en/of het pedagogisch beleidsplan is uitgegaan van de 4
basisdoelen van M. Riksen-Walraven, die zijn benoemd in de Memorie van Toelichting bij de Wet
kinderopvang (2005), dit zijn:
1. Het bieden van emotionele veiligheid.
2. De mogelijkheid bieden tot ontwikkelen van persoonlijke competenties.
3. De ruimte bieden tot het ontwikkelen van sociale competenties.
4. De mogelijkheid geven om normen en waarden eigen te maken.
Conclusie: Er wordt niet volledig voldaan aan de getoetste voorwaarden.
Pedagogisch beleid
In het pedagogisch beleidsplan van het kinderdagverblijf (januari 2017) worden de volgende
onderdelen beschreven:
• De voor het kindercentrum kenmerkende visie op de omgang met kinderen.
• De wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de mogelijkheden
voor kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie, en de wijze
waarop de overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt.
• De werkwijze, de maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de stamgroepen.
• Bij welke (spel)activiteiten kinderen hun stamgroep verlaten.
• In duidelijke en observeerbare termen hoe beroepskrachten bij hun werkzaamheden worden
ondersteund door andere volwassenen
• Hoe ondersteuning is vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum
aanwezig is.
• Hoe ondersteuning is vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum wordt
ingezet in afwijking van de beroepskracht-kindratio.
• De wijze waarop kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden
opgevangen
• In duidelijke en observeerbare termen het beleid ten aanzien van het gebruik maken van
kinderopvang gedurende extra dagdelen.
• De wijze waarop het vierogenprincipe is vormgegeven.
• De wijze waarop beroepskrachten in de dagopvang bijzonderheden in de ontwikkeling van
kinderen of andere problemen signaleren en ouders doorverwijzen naar passende instanties die
hierbij verdere ondersteuning kunnen bieden.
• De wijze waarop beroepskrachten worden toegerust voor de taak van signaleren en
doorverwijzen en op welke wijze zij daarbij ondersteund worden.
Pedagogische praktijk
Uitvoering pedagogisch beleid
Het beleidsplan wordt tijdens het teamoverleg geregeld geëvalueerd en bijgesteld indien nodig
zodat het actueel blijft.
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Observatie praktijk
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk is gebruik gemaakt van het ‘Veldinstrument
observatie kindercentrum’ (opgesteld door GGD GHOR Nederland, versie december 2014).
Onderstaande beschrijvingen zijn aan dit instrument ontleend en tijdens het onderzoek op locatie
geconstateerd.
Bieden van emotionele veiligheid
Respectvolle intimiteit
De beroepskrachten hebben vanzelfsprekend en gepast lichamelijk contact met kinderen. Zij
hebben een professionele werkhouding in situaties die vragen om c.q. horen bij lichamelijk contact,
troosten, op schoot nemen, aanhalen. Bij iedere vorm van fysieke intimiteit laat de beroepskracht
zich leiden door de reactie van het kind.
Sensitieve responsiviteit
De beroepskrachten reageren op signalen van de baby door zelf ook geluidjes te maken, aan te
raken en emoties te laten zien en tegen het kindje te praten. Zij lokken dit contact ook uit bij
baby’s, ze zijn actief bezig met de communicatie.
Energie en sfeer
Er is een aangename sfeer in de groep. De meeste kinderen tonen in hun gedrag dat ze zich op
hun gemak voelen. Deze middag is er voor kinderen en ouders een Paasviering. De kinderen
mogen zich verkleden en mee doen tijdens de viering. Ze hebben hier zichtbaar zin in en hebben
hun rol voor deze middag geoefend. Er heerst een uur voor de viering een ontspannen sfeer. De
kinderen mogen mee doen en zich verkleden maar hoeven dit niet als ze niet willen.
Zorg dragen voor het ontwikkelen van persoonlijke competenties
Initiatief
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.
Na het eten en drinken mogen de peuters nog even vrij spelen terwijl de voorbereidingen voor de
paasviering doorgaan. Een van de kinderen wil een puzzel maken, wanneer de beroepskracht
vraagt om hiervoor een goed plekje te zoeken stelt het kindje voor de puzzel op de bank te maken.
De beroepskracht stelt hierover vragen aan het kind waardoor zij zelf de conclusie trekt dat de
bank geen goede plek is voor het leggen van de puzzel.
Autonomie
De beroepskrachten geven de kinderen passende uitleg, aanwijzingen en correcties.
Zij geven het kind daarbij autonomie om zelf te kiezen of mee te denken. Zowel in de baby als de
peuters kiezen zelf waarmee ze spelen of waar ze zich in de leefruimte begeven. De beroepskracht
helpt de peuters om een goed plekje te vinden om bijvoorbeeld een boek te gaan lezen.
Aandacht
De beroepskrachten tonen hun betrokkenheid door met aandacht naar individuele kinderen te
luisteren en aan te sluiten op de inhoud en reikwijdte van wat een kind vertelt. Zij houden intussen
contact met de rest van de groep, zonder dat de persoonlijke gerichtheid op het kind hieronder
lijdt.
De ruimte bieden tot het ontwikkelen van sociale competenties
Regie voeren
De beroepskrachten grijpen adequaat in bij negatieve interacties tussen kinderen. Zij helpen om de
betreffende situatie stop te zetten of op te lossen. Kinderen krijgen de kans voor ‘hoor en
wederhoor’. De beroepskrachten leggen doorgaans uit waarom er wordt ingegrepen en geven aan
wat wèl de bedoeling is.
Een van de kinderen wil van de bank af en moet daarvoor langs een ander kindje dat hierdoor in
de verdrukking raakt. De beroepskracht spreekt het kindje hierop aan en legt uit hoe ze het ook
kan doen. Wanneer het kindje even later de bank weer op wil, vraagt ze aan het andere kindje of
ze er even langs mag. De beroepskracht complimenteert het kind met de manier waarop zij dit
gevraagd heeft wat een goede stimulans om dit gedrag te handhaven.
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Participatie
De beroepskrachten betrekken de kinderen actief bij verzorgende en organisatorische taken zoals
opruimen en dingen klaarzetten. De beroepskrachten geven de kinderen positieve feedback en
waardering als zij zich actief betrokken en verantwoordelijk tonen.
De mogelijkheid geven om normen en waarden eigen te maken
De mogelijkheid geven om normen en waarden eigen te maken
Sociale oefenplaats
Kinderen worden aangesproken op hun omgang met elkaar en de beroepskrachten bij het aangaan
en uitvoeren van activiteiten.
Kinderen worden aangezet tot sociaal gedrag, bijvoorbeeld elkaar helpen, op je beurt wachten,
anderen laten uitpraten.

Voorschoolse educatie
VE programma kindercentrum De Ark
Kindercentrum de Ark maakt gebruik van het VE programma Kaleidoscoop.
De educatieve methode gaat er vanuit dat kinderen kennis verwerven en vaardigheden
ontwikkeling door actief betrokken te zijn bij mensen, materialen, gebeurtenissen en ideeën. De
pedagogisch medewerkers ondersteunen het actief leren. Zo bieden zij kinderen een uitdagende
leeromgeving, helpen hen hun spel uit te breiden, praten zij met kinderen over wat ze aan het
doen zijn of helpen zij hen om problemen zelf op te lossen.
Observatie is een belangrijk onderdeel van Kaleidoscoop. Door te observeren krijgen de
pedagogisch medewerkers veel informatie over de ontwikkeling van kinderen. Twee keer per jaar
worden observaties geregistreerd en vinden er gesprekken plaats met ouders. Ook gebruiken de
pedagogisch medewerkers de gegevens bij het plannen van activiteiten, passend bij de
ontwikkeling en de belangstelling van kinderen. Kindercentrum de Ark maakt gebruik van het
observatiesysteem Kijk, dat onderdeel is van Kaleidoscoop.
De voorschoolse educatie omvat per week ten minste vier dagdelen van ten minste 2,5 uur of per
week ten minste 10 uur aan activiteiten gericht op het stimuleren van de ontwikkelingsdomeinen
taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling.
De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen. En de verhouding tussen
kinderen en beroepskrachten is tenminste 1 beroepskrachten op 8 kinderen.
Scholing pedagogisch medewerkers
Een deel van de beroepskrachten is gecertificeerd. Deze beroepskrachten zullen binnen een jaar
deelnemen aan een her-certificering.
Een aantal beroepskrachten volgt vanaf juni de VVE Training van Kaleidoscoop.
Aan de scholingsvoorwaarden die gesteld worden aan een VVE locatie wordt momenteel niet
voldaan.
De leidinggevende vertelt dat de leidsters die VVE gecertificeerd zijn nu werken op de
groep Giraffen en dat, tot dat de andere leidsters ook volledig gecertificeerd zijn, er alleen
doelgroepkinderen geplaatst zullen worden bij de groep Giraffen.
Opleidingsplan
Voor het jaar 2017/2018 is een VVE scholingsplan opgesteld.
Het plan voorziet er in dat binnen 15 maanden alle beroepskrachten gecertificeerd of
gehercertificeerd zijn.
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Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is
voldaan.

Onderdeel van de beroepsopleiding waarvoor het getuigschrift is behaald, vormt ten minste
één module over het verzorgen van voorschoolse educatie.
OF
De beroepskracht bezit een bewijs dat met gunstig gevolg scholing is afgerond specifiek
gericht op het vroegtijdig bestrijden van achterstanden bij jonge kinderen of het werken met
voor- en vroegschoolse educatieprogramma’s.
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit
basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)

Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (I. Büsze)

Observaties

Pedagogisch beleidsplan (Januari 2017)

VVE-certificaten

Opleidingsplan voorschoolse educatie
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Personeel en groepen
Binnen dit onderdeel zijn zowel de beroepskrachten als het kantoorpersoneel steekproefsgewijs
gecontroleerd op een passende beroepskwalificatie en een geldige verklaring omtrent het gedrag.
De beroepskracht-kindratio en de opvang in groepen zijn gecontroleerd door middel van roosters,
presentielijsten en bezettingslijsten.
Conclusie: Het kindercentrum voldoet aan alle onderzochte voorwaarden met betrekking tot
personeel en stamgroepen.
Verklaring omtrent het gedrag
De verklaring omtrent het gedrag is van alle medewerkers van Kindercentrum De Ark ingezien en
in orde bevonden. Hierbij zijn ook de VOG's van de stagiaires gezien en in orde bevonden.
Passende beroepskwalificatie
Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie
zoals opgenomen in cao kinderopvang.
Opvang in groepen
De opvang vindt plaats in stamgroepen. De stamgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen tot 1 jaar
of de stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar waarvan maximaal 8 tot 1 jaar.
Er zijn drie stamgroepen:
Groep
Rupsjes
Giraffen
Pinquins

leeftijd
0 - 2 jaar
1 - 4 jaar
2 - 4 jaar

aantal kinderen
maximaal 14 kinderen
maximaal 16 kinderen
maximaal 16 kinderen

Er staan vaste beroepskrachten op de groepen. Er wordt naar vaste invalmedewerkers gestreefd.
Beroepskracht-kindratio
Op de dag van de inspecties zijn er twee groepen bezocht, de beroepskracht kindratio (BKR) was in
deze groepen in orde:
Pinguïns - > 5 kinderen - 1 beroepskracht
Rupsjes - > 6 kinderen - 2 beroepskrachten en 1 stagiaire
Uit een steekproef die genomen is van week 13 en week 14 is gebleken dat op voorgaande dagen
ook voldaan wordt aan de BKR.
De leidinggevende geeft aan dat zij lijsten gaan gebruiken waarop ook de breng- en haaltijden van
de kinderen genoteerd zullen gaan worden.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (I. Büsze)

Observaties

Protocol vierogenprincipe (onderdeel van beleidsplan)

Verklaringen omtrent het gedrag

Diploma's beroepskrachten

Plaatsingslijsten

Presentielijsten

Personeelsrooster
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Veiligheid en gezondheid
Binnen dit onderdeel is de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld ingezien, daarnaast is
het opleidingsplan ingezien en beoordeeld.
Meldcode kindermishandeling
De meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld is opgestuurd naar de toezichthouder.
Er wordt gebruik gemaakt van het model dat is uitgegeven door de Brancheorganisatie
Kinderopvang 2013. Dit model voldoet aan de gestelde voorwaarden.
De meldcode is deels vertaald naar de eigen organisatie en voorzien van een sociale kaart. In de
stappenplannen (3) is de naam van de betrokken aandacht functionaris nog niet ingevuld.
Daarnaast heeft de leidinggevende aangegeven momenteel bezig is met de uitwerking van de
meldcode in de hele organisatie.
Omdat de gehele toeschrijving naar de eigen organisatie nog niet voltooid is, wordt de meldcode
nu niet beoordeeld. Tijdens het jaarlijkse onderzoek van 2018 wordt wel beoordeeld.
De scholing van alle werknemers wordt in de loop van 2017 verzorgd door een daartoe ingericht
bedrijf (reinlandtraint.nl). Hiervoor zijn de afspraken vastgelegd.
Ook de kennis over de meldcode is in dit onderzoek niet beoordeeld. Dit komt in de eerstvolgende
jaarlijkse inspectie aan de orde.

Vierogenprincipe
Bij kinderdagverblijf De Ark worden de volgende maatregelen genomen om te voldoen aan het
vierogenprincipe:

Nieuwe medewerkers/ stagiaires mogen pas werken, als de VOG (verklaring omtrent gedrag)
overlegd is.

Bij aanname van nieuwe mensen worden referenties ingewonnen.

Collega's en leidinggevende kunnen op elk moment van de dag binnenkomen.

Er zijn veiligheidsramen in de deuren geplaatst.

Op elke slaapkamer staat een babyfoon, zodat pedagogisch medewerkers elkaar kunnen
horen.

Aan het begin en eind van de dag lopen ouders ook voortdurend in en uit.

We proberen te vermijden dat een pedagogisch medewerker lang alleen is met een kind.

In het beleid is opgenomen hoe medewerkers met kinderen omgaan. Mocht een collega zich
daar niet aan houden, dan spreken wij elkaar daarop aan.
Gebruikte bronnen:

Observaties

Meldcode kindermishandeling

Pedagogisch beleidsplan (Januari 2017)

Opleidingsplan Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.
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Ouderrecht
Binnen dit onderdeel is beoordeeld hoe de houder de ouders en oudercommissie betrekt en
informeert inzake het beleid. Tevens is gekeken naar de klachtenprocedure van het kindercentrum.
Conclusie: Het kindercentrum voldoet aan alle onderzochte voorwaarden met betrekking tot
ouderrecht.
Informatie
De klachtenregeling is voor ouders te downloaden op de site van Kindercentrum De Ark.
In dit klachtenreglement wordt aan ouders uitgelegd op welke manier en op welk moment zij
gebruik kunnen maken van de interne regeling.
Daarnaast wordt aangegeven hoe en wanneer zij gebruik kunnen maken van het klachtenloket
en de geschillencommissie.

Oudercommissie
Kindercentrum De Ark heeft een oudercommissie ingesteld.
De oudercommissie heeft een reglement. Dit reglement is ondertekend door de voorzitter en
ingezien door de toezichthouder. Het reglement voldoet aan de gestelde eisen.
De leden van de oudercommissie zijn beide ouder van kinderen die opgevangen worden bij
Kindercentrum De Ark.
Het kindercentrum doet moeite om het aantal leden van de oudercommissie uit te breiden.
Klachten en geschillen per 1 januari 2016
Klachtenregeling
De houder heeft een regeling voor de afhandeling van klachten getroffen over:
- een gedraging van de houder of een bij de houder werkzaam persoon jegens een ouder of kind;
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder.
In deze regeling is schriftelijk vastgelegd. Hierin is opgenomen dat de houder:
- de klacht zorgvuldig onderzoekt;
- de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling;
- de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk wordt afgehandeld;
- de klacht, uiterlijk zes weken na indiening bij de houder, wordt afgehandeld;
- de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt;
- in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn
gerealiseerd.
Klachtenjaarverslag
Het klachtenjaarverslag van klachten in 2015 staat op de site van het kindercentrum.
Het verslag voldoet aan de hieraan gestelde eisen.
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum
kenmerkende visie op de omgang met kinderen is beschreven.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen)

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van: de
wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de mogelijkheden voor
kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie en de wijze waarop de
overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt.
(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 a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de
werkwijze, de maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de stamgroep.
(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 b Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de
(spel)activiteiten die kinderen buiten de stamgroepen kunnen verrichten.
(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 c Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving hoe
beroepskrachten bij hun werkzaamheden worden ondersteund door andere volwassenen.
(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 d Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving hoe
ondersteuning is vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is.
(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 g en art 5 lid 12 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving hoe
ondersteuning is vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum wordt
ingezet in afwijking van de beroepskracht-kindratio.
(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 g en art 5 lid 11 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de
wijze waarop kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden
opgevangen.
(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 e Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van het
beleid ten aanzien van het gebruik maken van kinderopvang gedurende extra dagdelen.
(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 f Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van 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)
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Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de
wijze waarop beroepskrachten in de dagopvang bijzonderheden in de ontwikkeling van kinderen of
andere problemen signaleren en ouders doorverwijzen naar passende instanties die hierbij verdere
ondersteuning kunnen bieden.
(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 i Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de
wijze waarop beroepskrachten in de dagopvang worden toegerust voor de taak van signaleren en
doorverwijzen en op welke wijze zij daarbij ondersteund worden.
(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 j Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

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)

Voorschoolse educatie
De voorschoolse educatie omvat per week ten minste vier dagdelen van ten minste 2,5 uur of per
week ten minste 10 uur aan activiteiten gericht op het stimuleren van de ontwikkelingsdomeinen
taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling.
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 en 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit
voorschoolse educatie)

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het feitelijk aantal aanwezige kinderen in de
groep bedraagt ten minste één beroepskracht per acht kinderen.
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit
voorschoolse educatie)

De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen.
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit
voorschoolse educatie)

De beroepskrachten voorschoolse educatie zijn in het bezit van: Een getuigschrift van met gunstig
gevolg afgelegd examen van één van de bij ministeriële regeling vastgelegde diploma’s.
OF
Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning
EG-beroepskwalificaties.
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 5 Besluit basisvoorwaarden
kwaliteit voorschoolse educatie)
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Onderdeel van de beroepsopleiding waarvoor het getuigschrift is behaald, vormt ten minste één
module over het verzorgen van voorschoolse educatie.
OF
De beroepskracht bezit een bewijs dat met gunstig gevolg scholing is afgerond specifiek gericht op
het vroegtijdig bestrijden van achterstanden bij jonge kinderen of het werken met voor- en
vroegschoolse educatieprogramma’s.
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit basisvoorwaarden
kwaliteit voorschoolse educatie)

De houder stelt jaarlijks een opleidingsplan op.
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit
voorschoolse educatie)

Voor de voorschoolse educatie wordt een programma gebruikt waarin op gestructureerde en
samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen,
motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling.
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit
voorschoolse educatie)

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 en is op dat moment niet ouder dan twee
maanden.
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of 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 een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang.
(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)

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)

13 van 17
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 11-04-2017
Kindercentrum De Ark te Oss

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 1 en 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
Informatie
De houder brengt de klachtenregeling, alsmede wijzigingen daarvan, op passende wijze onder de
aandacht van ouders.
(art 1.57b lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De houder brengt de mogelijkheid om geschillen aan de geschillencommissie voor te leggen op
passende wijze onder de aandacht van de ouders.
(art 1.57c lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Oudercommissie
De houder heeft voor de oudercommissie, tenzij er op grond van artikel 1.58 tweede lid geen
oudercommissie is ingesteld, zes maanden na registratie een reglement oudercommissie
vastgesteld.
(art 1.46 lid 2, 1.58 lid 2 en 1.59 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Het reglement omvat regels omtrent de wijze van kiezen, de zittingsduur en het aantal leden.
(art 1.59 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Het reglement omvat geen regels omtrent werkwijze van de oudercommissie.
(art 1.59 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De houder wijzigt het reglement na instemming van de oudercommissie.
(art 1.59 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De houder stelt binnen zes maanden na de registratie een oudercommissie in.
OF
De verplichting tot het instellen van een oudercommissie geldt niet omdat het een kindercentrum
betreft waar maximaal 50 kinderen worden opgevangen. De houder heeft zich aantoonbaar
voldoende ingespannen om een oudercommissie in te stellen en biedt ouders de gelegenheid deel
te nemen aan een oudercommissie.
(art 1.58 lid 1, 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De houder en personen werkzaam bij het kindercentrum, zijn geen lid.
(art 1.58 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De leden worden gekozen uit en door de ouders.
(art 1.58 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De houder stelt de oudercommissie in de gelegenheid haar eigen werkwijze te bepalen.
(art 1.58 lid 6 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Klachten en geschillen per 1 januari 2016
De houder treft een regeling voor de afhandeling van klachten over:
- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouder of kind;
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder.
(art 1.57b lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)
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De regeling is schriftelijk vastgelegd, voorziet er in dat de ouder de klacht schriftelijk bij de houder
indient en dat de houder:
- de klacht zorgvuldig onderzoekt;
- de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling;
- de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk wordt afgehandeld;
- de klacht, uiterlijk zes weken na indiening bij de houder, wordt afgehandeld;
- de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt;
- in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn
gerealiseerd.
(art 1.57b lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De houder handelt overeenkomstig deze regeling.
(art 1.57b lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De houder draagt er zorg voor dat, als een jaarverslag klachten vereist is omdat er in het
betreffende jaar klachten bij de houder zijn ingediend, over elk kalenderjaar in het eerstvolgende
kalenderjaar voor 1 juni een jaarverslag klachten wordt opgesteld. In het jaarverslag wordt ten
minste opgenomen:
- een beknopte beschrijving van de klachtenregeling;
- informatie over de wijze waarop ouders zijn geïnformeerd over de klachtenregeling;
- het aantal en de aard van de behandelde klachten per locatie;
- de strekking van de oordelen en de aard van de getroffen maatregelen;
- het aantal en de aard van de door de geschillencommissie behandelde geschillen, betreffende
ouders of de oudercommissie.
Het jaarverslag is niet herleidbaar tot natuurlijke personen tenzij het de houder zelf betreft en
bevat geen adresgegevens, uitgezonderd het kindercentrum dat is gevestigd op het woonadres van
de houder die een natuurlijk persoon is.
(art 1.57b lid 2 sub e en f, 4 en 9 en art 1.57c lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De houder zendt, indien een jaarverslag klachten vereist is, het jaarverslag klachten voor 1 juni
van het daaropvolgende kalenderjaar aan de toezichthouder.
(art 1.57b lid 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De houder van een kindercentrum is aangesloten bij een door de minister van Veiligheid en Justitie
erkende geschillencommissie voor het behandelen van:
a) geschillen tussen houder en ouder over:
- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouder of kind;
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder.
b) geschillen tussen houder en oudercommissie over de toepassing en uitvoering van het wettelijke
adviesrecht.
(art 1.57c lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:

Neemt deel aan pilot(s)
Pilot(s)
Gegevens houder
Naam houder
Adres houder
Postcode en plaats
Website
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

Kindercentrum De Ark
http://kindercentrum-ark.nl
46
Ja
Herstelaanbod

:
:
:
:
:
:

Kindercentrum De Ark
Palestrinastraat 10
5344AA Oss
www.kindercentrum-ark.nl
17247283
Ja

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

:
:
:
:
:

GGD Hart voor Brabant
Postbus 3024
5003DA Tilburg
088-3686845
P. Streppel

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Oss
: Postbus 5
: 5340BA OSS

Gegevens toezicht

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

:
:
:
:
:
:

11-04-2017
26-04-2017
04-05-2017
04-05-2017
05-05-2017
05-05-2017

: 26-05-2017
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
Kindercentrum de Ark is blij te lezen dat de praktijk goed is en dat er maar 1 overtreding is. Deze
overtreding zal niet binnen een maand opgelost kunnen worden helaas, maar wij zijn ons ervan
bewust en doen ons uiterste best om dit op een goede manier aan te pakken. In het rapport staat
beschreven dat er op 1 groep vve gedraaid wordt. De situatie is dat we op alle groepen VVE
draaien (met uitzondering van de babygroep), maar dat er op één groep de doelgroep VVE kindjes
zijn geplaatst. Wij waren ook niet op de hoogte van deze regeling dat dit niet mocht. Nu is het zo
dat er op zeer korte termijn een aantal VVE-kindjes doorstromen naar de Pinguïns en dat er dan
op beide peutergroepen VVE wordt gedraaid met de doelgroep VVE kindjes, dus zowel bij de
giraffen als de Pinguïns. En we gaan her hard voor werken dat de leidsters VVE geschoold gaan
worden, zodat we deze overtreding op kunnen lossen.
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