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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.
Het rapport is tot stand gekomen door onderzoek op basis van risico-gestuurd toezicht. Om meer
maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken werken de GGD'en in Nederland
bij de inspectie volgens een model voor risico gestuurd toezicht.
Dat betekent dat er intensiever geïnspecteerd wordt waar nodig en minder intensief waar gebleken
is dat dit kan. Bij risico-gestuurd toezicht ligt de nadruk vooral op die zaken die het meest direct
bijdragen aan de kwaliteit van de kinderopvang.
Beschouwing
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over het
kindercentrum en de inspectiegeschiedenis, volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden
elders in het rapport per hoofdstuk uitgewerkt.
Feiten over Stichting Okido Nederweert, locatie Leveroy (KDV)
Kinderdagverblijf (KDV) locatie Leveroy, is gevestigd op de Pastoor de Fauwestraat 11 te Leveroy,
gemeente Nederweert.
Het peuterprogramma van KDV Okido Leveroy bevindt zich in Bredeschoolvoorziening 'De
Zonnehof' in Leveroy. Het peuterprogramma is geopend op maandag en donderdag van 8.30 uur
tot 12.00 uur. Naast het peuterprogramma biedt Okido op deze locatie ook de tussenschoolse
opvang op maandag, dinsdag en donderdag. Op de locatie in Leveroy is momenteel geen
buitenschoolse opvang.
Het kinderdagverblijf is met 14 kindplaatsen in het Landelijk Register Kinderopvang opgenomen.
De opvang vindt plaats in 1 groep voor kinderen van 2 - 4 jaar
Inspectiegeschiedenis
Het kindercentrum wordt jaarlijks bezocht door de GGD. Onderstaand staan de bevindingen van de
inspectie uit 2013 - 2015 beschreven:

21-11-2013: jaarlijks onderzoek; er is een tekortkoming geconstateerd t.a.v. VVE
(voorschoolse educatie);

25-06-2015: jaarlijks onderzoek; er is tekortkoming geconstateerd t.a.v. VVE.
Huidige inspectie
De huidige inspectie, uitgevoerd op donderdag 6 oktober 2016 betreft een onaangekondigd
jaarlijks onderzoek. De observatie heeft op een ochtend plaatsgevonden. Op de dag van het
onderzoek zijn er 7 kinderen en 1 beroepskracht aanwezig op de peutergroep.
Bij aankomst van de toezichthouder komen de kinderen met hun ouders binnen en spelen de
peuters aansluitend vrij in de groepsruimte.
De toezichthouder krijgt tijdens de inspectie veel medewerking van de aanwezige beroepskracht.
De beroepskracht kent de kinderen en hun bijzonderheden goed. De pedagogische praktijk wordt
door de toezichthouder als positief beoordeeld en de gevraagde documenten worden door de
locatieverantwoordelijke tijdig aangeleverd.
Tijdens het onderzoek is geconstateerd dat bijna alle getoetste inspectie items voldoen aan de Wet
kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Er is één tekortkoming (recidive) geconstateerd
ten
aanzien van hoofdstuk 1: Voorschoolse educatie; Okido Leveroy is 2 ochtenden per week geopend
en omvat 7 uur in plaats van ten minste 10 uur aan activiteiten.
Voor verdere toelichting en opmerkingen, zie daarvoor de inhoud van het rapport en onderstaand
‘advies aan College van B&W’.
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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
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'Pedagogisch Klimaat'. Binnen dit
domein worden de volgende onderdelen getoetst:



Pedagogische praktijk
Voorschoolse educatie

Per aspect worden eerst de gegevens beschreven van het kindcentrum. Daarna volgt een oordeel
op basis van de wettelijke criteria.
Pedagogische praktijk
Op het moment van inspectie zijn er 6 kinderen en 1 beroepskracht op de kdv-groep. Uit
observaties en uit interview met de beroepskracht blijkt dat zij bekend is met de inhoud van het
pedagogisch beleidsplan en zorg draagt voor de uitvoering er van.
Er is een pedagogische praktijkobservatie uitgevoerd en er is geobserveerd en getoetst aan de
hand van een veldinstrument voor de pedagogische praktijk voor kinderen in de leeftijd van 0 - 4
jaar. Hieronder volgt een uitwerking van de observatie per pedagogische doelstelling.
Emotionele veiligheid:
Het bieden van emotionele veiligheid is van primair belang. Als een kind zich veilig voelt, gaat het
op ontdekking uit en durft het nieuwe uitdagingen aan te gaan. Het kind ontwikkelt zelfvertrouwen
en door positieve ervaringen kan een kind innerlijke groei doormaken.
Kinderen op de kdv-groep van Stichting Okido Nederweert, locatie Leveroy zijn geplaatst in een
vaste stamgroep met 1 vaste beroepskracht en 1 vaste vrijwilliger. Op deze manier is er sprake
van vaste gezichten voor de kinderen.
De toezichthouder ziet dat beroepskracht communiceert met kinderen. De beroepskracht reageert
op wat kinderen vertellen en dit gebeurt ook omgekeerd.
Er is aandacht voor elk individueel kind. Een kindje dat huilt, wordt getroost. Het valt op, dat er
een zeer rustige relaxte sfeer is op de groep. Er is een programma in een vaste volgorde, maar er
is ruimte voor flexibiliteit. Omdat de kinderen na het vrije spel graag willen kleien speelt de
beroepskracht hierop in; ze verzet de geplande activiteit naar een later moment in de ochtend.
Persoonlijke competentie:
Met het begrip 'persoonlijke competentie’ wordt gedoeld op brede persoonskenmerken van een
kind, zoals veerkracht, zelfstandigheid en zelfvertrouwen, flexibiliteit en creativiteit. Dit stelt een
kind in staat om allerlei typen problemen adequaat aan te pakken en zich goed aan te passen aan
veranderende omstandigheden.
Op kdv Okido Leveroy is sprake van een vast ochtendprogramma, waarin ruimte is voor vrij spel
maar ook voor doelgericht aanbod van een activiteit. Tijdens de inspectie staat het thema 'voor
altijd jong' (thema kinderboekenweek) centraal. Er zijn voor het thema typerende voorwerpen
aanwezig zoals een voorleesboek 'ik vind je lief opa' en als activiteit staat elkaar meten (grootklein) gepland.
Een van de bijna 4-jarigen vraagt aan de beroepskracht of ze mag knippen. Er hangt een aftellint
op de deur en het betreffende kind mag er 1 'dagdeel' vanaf knippen en vervolgens mag ze tellen
hoe vaak ze nog naar de kdv-groep komt, alvorens ze naar de basisschool gaat. De
beroepskracht maakt van de gelegenheid gebruik om een leermoment voor dit kind te creëren,
door haar te laten knippen en samen te tellen.
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Sociale competentie:
Het samenzijn met vertrouwde beroepskrachten en bekende leeftijdsgenoten bevordert de
ontwikkeling van relaties en bevordert dus een gevoel van veiligheid. Goede relaties met
leeftijdsgenoten bevorderen de kwaliteit van hun uitwisselingen en van hun spel. In een
vertrouwde groep leeftijdsgenoten kunnen kinderen gevoelens van verbondenheid en sociale
verantwoordelijkheid ontwikkelen.
Tijdens de observatie wordt gezien dat een van de peuters 'gemist' wordt. Een van de peuters
vraagt: "Waar is (naam van het kind)?" De beroepskracht reageert: "Die is nog thuis, hij moet nog
komen." Hieruit blijkt dat kinderen zich verbonden voelen en zich bewust zijn deel uit te maken
van de peutergroep.
Voordat de peuters gaan kleien lopen ze samen, begeleid door de beroepskracht, door de
basisschool naar de keuken om de klei te verwarmen in de magnetron. De kinderen leren samen
voorbereidingen te treffen, samen te spelen en delen de vormpjes en de klei.
Waarden en normen:
Het gedrag van de groepsleiding speelt een cruciale rol bij de morele ontwikkeling van kinderen.
Door de reactie van groepsleiding en de uitleg die zij daarover geven, ervaren kinderen de grenzen
van goed en slecht, van anders, van mogen en moeten. Kinderen begrijpen beter waarom bepaald
gedrag verwacht wordt in bepaalde situaties. Deze kennis geeft kinderen zekerheid over hun eigen
functioneren (zelfvertrouwen) en leidt tot betere zelfsturing en sociale interactie.
Kinderen van de peutergroep die gebruik maken van het toilet worden geattendeerd op
doorspoelen van het toilet en het wassen van de handen. De kinderen zijn zichtbaar bekend met
deze afspraken.
De toezichthouder ziet dat er klei door de lucht vliegt. De beroepskracht spreekt de betreffende
peuter aan en zegt: "Vliegende klei, die moet wel op de tafel blijven, (naam van het kind)."
Uit bovenstaande voorbeelden blijkt dat de vier pedagogische doelen uit de Wet Kinderopvang
worden gewaarborgd bij Okido Nederweert, locatie Leveroy.
Conclusie:
Er wordt aan de binnen dit item beoordeelde voorwaarden voldaan.
Voorschoolse educatie
Stichting Okido Nederweert, locatie Leveroy, werkt in tegenstelling tot de vorige inspectie met het
erkende VVE-programma 'Peuterplein'. Het programma heeft een ontwikkelingsgerichte aanpak. Er
wordt gewerkt aan de hand van thema's. Het huidige thema is: 'Voor altijd jong'.
Peuterplein stimuleert de natuurlijke nieuwsgierigheid van jonge kinderen. Samen ontdekken ze
spelenderwijs de wereld om hen heen door een rijk en gevarieerd aanbod. Peuterplein helpt ook
om de allerkleinsten optimaal te stimuleren in hun ontwikkeling op het gebied van taal, motoriek,
voorbereidend rekenen en muziek.
Peuterplein heeft een optimale doorgaande ontwikkelingslijn naar de basisschool.
Okido Leveroy is 2 ochtenden per week geopend van 8.30u - 12.00u per week geopend en omvat 7
uur in plaats van ten minste 10 uur aan activiteiten gericht op het stimuleren van de
ontwikkelingsdomeinen taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling.
De houder biedt VVE-kinderen door middel van een tweede contract de kinderen een extra ochtend
aan bij Okido Nederweert-Eind. Echter, uren voorschoolse educatie van verschillende locaties
mogen binnen een gemeente niet bij elkaar opgeteld worden en geldt de eis per voorschoolse
educatie-groep op één locatie. Ten tijde van de inspectie zijn er geen VVE-kinderen.
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het feitelijk aantal aanwezige kinderen in de
groep bedraagt ten minste één beroepskracht per acht kinderen.
Op de peutergroep zijn momenteel maximaal 7 kinderen aanwezig en 1 beroepskracht aanwezig.
De beroepskracht-kindratio is conform de voorschriften.
6 van 16
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 06-10-2016
Stichting Okido Nederweert te LEVEROY

De beroepskracht die bij Okido Leveroy werkzaam is, is in het bezit van een VVE-certificaat en een
geldig diploma.
De houder heeft een opleidingsplan VVE 2016 opgesteld.
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.
Conclusie:
Er wordt niet aan alle binnen dit item van toepassing zijnde voorwaarden voldaan.
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is
voldaan.

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)

Gebruikte bronnen:

Interview anderen (beroepskracht)

Observaties (d.d. 06-10-2016)

VVE-certificaten (vaste beroepskracht)

Opleidingsplan voorschoolse educatie (opleidingsplan Stichting Okido 2016)
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Personeel en groepen
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'Personeel en groepen'. Binnen dit
domein worden de volgende onderdelen getoetst:





Verklaring omtrent het gedrag
Passende beroepskwalificatie
Opvang in groepen
Beroepskracht-kindratio

Per aspect worden eerst de gegevens beschreven van het kindcentrum. Daarna volgt een oordeel
op basis van de wettelijke criteria.
Verklaring omtrent het gedrag
De toezichthouder heeft de verklaringen omtrent het gedrag (vog’s) van de vaste beroepskracht en
vaste vrijwilligster beoordeeld. Uit de toetsing blijkt dat beiden beschikken over geldige vog’s,
afgegeven op de juiste functie-aspecten.
Conclusie
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarden voldaan.
Passende beroepskwalificatie
Tijdens de inspectie is het diploma van de vaste beroepskracht beoordeeld. De beroepskracht
beschikt over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie zoals in de cao
kinderopvang is opgenomen.
Conclusie
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarde voldaan.
Opvang in groepen
Bij Okido Leveroy wordt gewerkt met een horizontale groep (stamgroep) te weten een peutergroep
in de leeftijd van 2 - 4 jaar.
Momenteel worden er maximaal 7 kinderen opgevangen.
Leeftijd kinderen
2 - 4 jaar

Maximale groepsgrootte
maximaal 14 kinderen

Aantal medewerkers
1 of 2 medewerkers.

Conclusie
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarden voldaan.
Beroepskracht-kindratio
Ten tijde van de inspectie zijn er 6 kinderen en 1 beroepskracht aanwezig bij peuters.
Dit voldoet aan de regels uit de Wet Kinderopvang en peuterspeelzalen. Ook uit presentielijsten en
het personeelsrooster van week 38 en 39 blijkt dat de houder voldoende personeel inzet voor het
aantal kinderen in de groepen. Er wordt niet afgeweken van de beroepskracht-kindratio.
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KDV-groep
Okido-Leveroy
2 - 4 jaar

Aantal aanwezige
kinderen
6

Aantal aanwezige
beroepskrachten
1

Aantal benodigde
beroepskrachten
1

Er wordt niet tijdelijk afgeweken van de beroepskracht-kindratio, de voorwaarde hierover is dan
ook niet beoordeeld.
Conclusie
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarde voldaan.
Gebruikte bronnen:

Interview anderen (beroepskracht)
Verklaringen omtrent het gedrag (vaste beroepskracht 12-09-2013 en vaste vrijwilliger 09-01
2014)

Diploma's beroepskrachten (vaste beroepsracht)

Presentielijsten (week 38 en 39)

Personeelsrooster (week 39 en 39)
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Veiligheid en gezondheid
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'veiligheid en gezondheid'. Binnen
dit domein worden de volgende onderdelen getoetst:



Meldcode kindermishandeling
Vierogenprincipe

Per aspect worden eerst de bevindingen beschreven over het kindercentrum. Daarna volgt een
oordeel op basis van de wettelijke criteria.
Meldcode kindermishandeling
De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld. De houder bevordert de kennis en
het gebruik van de meldcode. Bij navraag bij de beroepskracht blijkt zij voldoende kennis te
hebben over de meldcode.
Er kan niet worden beoordeeld of de houder handelt overeenkomstig de wettelijke meldplicht
aangezien zich deze situatie binnen de kdv-groep niet heeft voorgedaan.
Conclusie
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarden voldaan.
Vierogenprincipe
Bij Okido Leveroy zijn op maandagochtend altijd minimaal twee volwassenen (1 beroepskracht en
1 vrijwilliger) aanwezig. Op donderdagochtend (tijdens het inspectiebezoek) is er 1 beroepskracht
aanwezig. De ouders brengen de kinderen op wisselende tijden.
De klusjesman van school repareert vóór aanvang een slot van de deur van de toiletruimte. De
beroepskracht kan gehoord en gezien worden door andere volwassen; ouders, de klusjesman en
leerkrachten van basisschool 'de Zonnehof'.
In elke ruimte kan een beroepskracht gezien en/of gehoord worden door de aanwezigheid van
grote ramen. De sanitaire ruimte ligt aangrenzend aan de groepsruimte en heeft grote ramen. Met
deze maatregelen is het vierogenprincipe gewaarborgd.
Conclusie
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarde voldaan.
Gebruikte bronnen:

Interview anderen (beroepskracht)

Observaties (d.d. 06-10-2016)

Meldcode kindermishandeling (versie juli 2013)
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Ouderrecht
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'Ouderrecht'. Binnen dit domein
worden het volgende onderdeel getoetst:


Klachten en geschillen 2016

Per aspect worden eerst de bevindingen beschreven over het kindcentrum. Daarna volgt een
oordeel op basis van de wettelijke criteria.
Klachten en geschillen 2016
Met ingang van 2016 is de Wet kinderopvang op een aantal punten aangepast. In plaats van
voorzien in een onafhankelijke klachtenregeling wordt aansluiting bij de geschillencommissie
verplicht.
De houder is per 17-02-2016 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 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.
Conclusie:
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarde voldaan.
Gebruikte bronnen:

Website (www.stichting-okido.nl)
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Inspectie-items
Pedagogisch klimaat
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)

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)
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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
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.
(art 1.50 lid 3 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 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht, 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 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 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)
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Veiligheid en gezondheid
Meldcode kindermishandeling
De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld welke voldoet aan de beschreven
eisen.
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2a Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen)

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode.
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

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
Klachten en geschillen 2016
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 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

:
:
:
:

Stichting Okido Nederweert
http://www.stichting-okido.nl
14
Ja

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

:
:
:
:
:
:

Stichting Okido Nederweert
Arishoek 1
6031RP NEDERWEERT
www.stichting-okido.nl
50495909
Ja

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

:
:
:
:
:

GGD Limburg-Noord
Postbus 1150
5900BD VENLO
088-1191200
J. Pijls

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Nederweert
: Postbus 2728
: 6030AA NEDERWEERT

Gegevens toezicht

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

:
:
:
:
:
:

06-10-2016
25-10-2016
Niet van toepassing
02-11-2016
02-11-2016
02-11-2016

: 09-11-2016
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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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