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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.

De genoemde wet onderscheidt domeinen die bij de inspectie aan de orde moeten komen. Dat zijn
de gearceerde titels in dit rapport. Elk domein op zijn beurt bevat een aantal inspectie-items, met
bijbehorende voorwaarden die bij de inspectie worden getoetst. Deze voorwaarden zijn te vinden
als bijlage bij dit rapport.

Bij deze inspectie is het volgende onderzocht:

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

Beschouwing
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde jaarlijkse inspectie. Na de feiten
over kinderopvang (KDV) 't Koetje en de inspectiegeschiedenis, volgen de bevindingen op
hoofdlijnen. Deze worden elders in het rapport verder uitgewerkt.

Feiten over KDV 't Koetje
Kinderopvang 't Koetje is een agrarische kinderopvang. Het KDV biedt kleinschalige
kinderopvang aan in een grote verbouwde voormalige stal op het terrein van de boerderij. Dit
houdt in dat er een samenwerking is met het agrarische bedrijf. Op deze manier wordt
een veelzijdige en natuurlijke speel,- leer- en leefomgeving geboden.
Door aan te sluiten bij de diverse activiteiten en werkzaamheden die op het agrarisch bedrijf
plaatsvinden, komen de kinderen spelenderwijs in aanraking met dieren, planten en het dagelijks
leven op en rondom de boerderij. De beroepskrachten gaan (bijna) dagelijks met de boer en de
kinderen de stal in.
Naast het vee zijn er ook konijnen, kippen en geitjes die vertrouwd zijn met kinderen. Tevens
mogen de kinderen meehelpen in de moestuin.
Het KDV biedt de ouders de mogelijkheid om hun kinderen buiten te laten slapen.
Er is een ruime aangrenzende buitenspeelruimte aanwezig die veel natuurlijke elementen bevat.
KDV 't Koetje heeft drie horizontale stamgroepen. De openingstijden zijn van 7.30 uur tot 18.00
uur op maandag tot en met vrijdag voor kinderen in de leeftijd van 0 - 4 jaar.
Op de bovenverdieping is de buitenschoolse opvang (BSO) gevestigd.

Inspectie geschiedenis
 05-04-2016 jaarlijks onderzoek; de getoetste voorwaarden voldoen aan de Wet kinderopvang

na overleg en overreding vanwege een VOG.
 27-02-2017 jaarlijks onderzoek; de getoetste voorwaarden voldoen aan de Wet kinderopvang.
 13-08-2018 jaarlijks onderzoek; de getoetste voorwaarden voldoen aan de Wet kinderopvang.

Bevindingen op hoofdlijnen
Tijdens dit jaarlijks onderzoek voldoen alle getoetste voorwaarden aan de eisen uit de Wet
kinderopvang.

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

Pedagogisch klimaat

Pedagogisch beleid

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder draagt er zorg voor
dat er conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. Het beleidsplan is van januari 2018.

Pedagogische praktijk

Bij de observatie van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het
Veldinstrument observatie kindercentrum (januari 2015). Dit Veldinstrument bevat voor elke
voorwaarde indicatoren. Deze worden gebruikt bij het beschrijven van de pedagogische praktijk.

Ter illustratie van het oordeel worden door de toezichthouder een aantal van de basisdoelen
toegelicht met een voorbeeld. Bij het beoordelen van de observaties is uitgegaan van 4 basisdoelen
vanuit de Wet kinderopvang waaraan de pedagogische praktijk minimaal moet voldoen:

 emotionele veiligheid;
 sociale competentie;
 persoonlijke competentie;
 overdracht normen en waarden.

Emotionele veiligheid

‘De houder draagt er zorg voor dat 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.’

Indicator uit het Veldinstrument: ‘De beroepskrachten hebben een vertrouwde relatie met de
kinderen.’

Observatie
De beroepskracht is zich bewust van de individuele behoeften van kinderen en reageert hier
responsief op. De beroepskracht is beschikbaar als een veilige basis om troost, geruststelling en
aanmoediging te bieden aan kinderen. De kinderen laten in hun gedrag zien dat zij zich op hun
gemak voelen en troost zoeken bij de beroepskracht als dat nodig is. Zo begint één van de kleinere
kinderen plotseling te huilen. De aanleiding is niet duidelijk. De beroepskracht neemt het kind bij
zich en praat er rustig tegen. Het meisje wordt kalm, huilt op met huilen en kan weer lachen. De
beroepskracht geeft nog een laatste aai over de bol, zet het kind weer op de grond waar ze meteen
naar speelgoed dat in de buurt ligt, kruipt.

Ontwikkeling van de persoonlijke competentie

‘De houder draagt er zorg voor dat kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de
ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve
vaardigheden, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger te functioneren
in een veranderende omgeving.’

Indicator uit het Veldinstrument: ‘Kinderen hebben de mogelijkheid om (leer)ervaringen op te doen
dankzij de groep, spelmateriaal, activiteitenaanbod en inrichting.’
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Observatie
Binnen en buiten is voldoende spelmateriaal voor de verschillende ontwikkelingsgebieden. Er is
gesloten en open spelmateriaal waar kinderen mee kunnen ontdekken en fantaseren. Ook zijn er
enkele specifieke speelhoeken. Zo zijn bijvoorbeeld in de groepsruimte de volgende
hoeken/materialen aanwezig: een winkeltje, een zitbank bij de leeskast, een autohoek met -kleed,
een aanrechtje, een piano, hoge en lage boxen, een zitzak, een tipi-tent, een huishoek, grote
groepstafels, schommelpaardjes en via grote lage ramen zicht op de stal waar de kalfjes zijn.
De kinderen gaan dagelijks een (vast) deel van de tijd naar buiten wanneer het weer dit toelaat.
In de buitenruimte is spelmateriaal aanwezig; kinderen worden aangezet tot individueel en
gezamenlijk spel.
Op de locatie zijn 2 geitjes, 3 konijnen en kippen aanwezig. Op het erf zijn de hond, poezen,
paarden en pony's te vinden. En natuurlijk zijn er koeien en kalfjes aanwezig; de kinderen komen
regelmatig in de stal.

Ontwikkeling van de sociale competentie

‘De houder draagt er zorg voor dat 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.’

Indicator uit het Veldinstrument: ‘De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in hun onderlinge
interactie.’

Observatie
Basisvoorwaarden voor de groei en ontwikkeling van kinderen zijn het gevoel van veiligheid en het
vertrouwen dat de volwassene de signalen van het kind begrijpt en erop kan anticiperen. Zo wordt
één van de kinderen uit bed gehaald. Het jongetje is nog erg slaperig. De beroepskracht weet dat
ze bij dit kind heel rustig moet opstarten. Dit doet ze vervolgens ook. De beroepskracht neemt het
kind op schoot en zegt een poosje nog niet zoveel tegen hem. Het kind gaapt en kijkt eens in het
rond. Dan richt de beroepskracht zich tegen de jongen: "We gaan zo een schone luier omdoen,
ok?" Het kind knikt. Zo gezegd, zo gedaan. Daarna is het kind goed wakker en gaat met de andere
kinderen aan tafel; zichtbaar tevreden.

Overdracht waarden en normen

‘De houder draagt er zorg voor dat kinderen worden gestimuleerd om op een open
manier kennis te maken met de algemeen aanvaarde normen en waarden in de
samenleving met het oog op een respectvolle omgang met anderen en een actieve
participatie in de maatschappij.’

Indicator uit het Veldinstrument: ‘Afspraken, regels en omgangsvormen zijn herkenbaar aanwezig
en worden toegepast.’

Observatie
De beroepskrachten spreken de kinderen aan op gedrag dat verband houdt met geldende
afspraken in de groep. Zo worden de kinderen er op gewezen dat ze op hun billen aan tafel zitten.
Ook dat ze geen speelgoed van een ander kind mogen afpakken. De handen van de kinderen
worden gewassen ná toiletbezoek.
De beroepskrachten geven kinderen het goede voorbeeld van sociale vaardigheden in de omgang
met andere kinderen; ze zijn vriendelijk, luisteren, leven mee, troosten en helpen, werken samen.
Ze zijn consequent in wat ze uitdragen en hoe ze zelf handelen.

Voorschoolse educatie

De voorwaarden aangaande voorschoolse educatie (VE) zijn niet beoordeeld, aangezien op deze
locatie geen gesubsidieerde voorschoolse educatie aangeboden wordt.

Conclusie
De getoetste items binnen het domein ‘Pedagogisch klimaat’ zijn conform de Wet kinderopvang.
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Gebruikte bronnen:
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder mevr. M. Rietman)
 Interview (aanwezige beroepskrachten)
 Observatie(s)
 Pedagogisch beleidsplan (versie 2018)
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Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang

De beroepskrachten, vrijwilliger en stagiairs die werkzaam zijn bij KDV 't Koetje hebben een
geldige verklaring omtrent het gedrag (VOG), zijn geregistreerd en gekoppeld aan de houder
binnen het personenregister kinderopvang (PRK).

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires

Alle beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent
aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.

Aantal beroepskrachten

KDV 't Koetje heeft 44 kindplaatsen.

Op de dag van de inspectie waren er:

 11 kinderen en 3 beroepskrachten in groep Nuka's;
 13 kinderen en 3 beroepskrachten in groep Kalfjes;
 15 kinderen en 2 beroepskrachten in groep Pinkjes.

Op de verschillende groepen zijn de presentielijsten bekeken. De verhouding tussen het minimaal
aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in een stamgroep is conform
de Wet kinderopvang.

Stabiliteit van de opvang voor kinderen

Er zijn op KDV 't Koetje in drie horizontale groepen:

 Nuka's (0 - 1,5 jaar) met maximaal 12 kinderen
 Kalfjes (1,5 - 2,5 jaar) met maximaal 16 kinderen
 Pinkjes (2 - 4 jaar) met maximaal 16 kinderen

Elk kind wordt opgevangen in de eigen stamgroep. Op rustige dagen kunnen de stamgroepen
worden samengevoegd. De betreffende ouders hebben hiervoor hun toestemming gegeven.

Aan ieder kind is een mentor toegewezen. Twee van de beroepskrachten zijn de mentoren van alle
kinderen en zij bespreken de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders en zijn het
aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind. Op KDV 't
Koetje zijn er minimaal ééns per jaar 10-minutengesprekken. Zo nodig wordt er vaker met de
ouder(s) van een kind gesproken. Bij het halen en brengen van de kinderen is er tevens veel
contact met de ouders.

Conclusie
De getoetste items binnen het domein ‘personeel en groepen’ zijn conform de Wet kinderopvang.

Gebruikte bronnen:
 Interview (aanwezige beroepskrachten)
 Observatie(s)
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 Diploma(s)/kwalificatie(s) beroepskrachten
 Presentielijsten
 Personeelsrooster
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Overzicht getoetste inspectie-items

Pedagogisch klimaat

Pedagogisch beleid

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum
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)

Pedagogische praktijk

In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder van een
kindercentrum 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

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 eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e
ingeschreven in het personenregister kinderopvang.
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang)

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling met de in artikel 1.50 derde lid van
de wet genoemde personen inclusief hemzelf.
(art 1.48d lid 3 Wet kinderopvang)
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Opleidingseisen en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent
aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.
(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 houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat
wordt opgevangen, met dien verstande dat:
- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige
kinderen in een stamgroep wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel a, bij het
besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;
- indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep
verlaten, dit niet leidt tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit
buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten ten
opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2 en 3 Besluit kwaliteit kinderopvang)

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 1, onderdeel
a van het Besluit kwaliteit kinderopvang.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang)
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Gegevens voorziening

Opvanggegevens
Naam voorziening : Kinderopvang 't Koetje
Website : http://www.kinderopvangkoetje.nl
Aantal kindplaatsen : 44
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee

Gegevens houder
Naam houder : 't Koetje
Adres houder : Braakmanssteeg 5
Postcode en plaats : 7437PV Bathmen
Website : www.kinderopvangkoetje.nl
KvK nummer : 08193807
Aansluiting geschillencommissie : Ja

Gegevens toezicht

Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD : GGD IJsselland
Adres : Postbus 1453
Postcode en plaats : 8001BL ZWOLLE
Telefoonnummer : 038-4 281 686
Onderzoek uitgevoerd door : Marja Baas

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente : Deventer
Adres : Postbus 5000
Postcode en plaats : 7400GC DEVENTER

Planning
Datum inspectie : 28-05-2019
Opstellen concept inspectierapport : 13-06-2019
Zienswijze houder : Niet van toepassing
Vaststelling inspectierapport : 14-06-2019
Verzenden inspectierapport naar houder : 17-06-2019
Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 17-06-2019

Openbaar maken inspectierapport : 01-07-2019
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum

De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.

De houder gaat akkoord met de inhoud van het rapport en heeft geen gebruik gemaakt van de
gelegenheid een zienswijze in te dienen.


