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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd incidenteel onderzoek.
Dit onderzoek heeft plaatsgevonden in opdracht van de gemeente Eijsden-Margraten.
De itemlijst geeft aan welke voorwaarde tijdens dit onderzoek is beoordeeld.
Beschouwing
Deze beschouwing beschrijft de resultaten van het incidenteel onderzoek bij kinderdagverblijf 't
Kröppelke. Na de feiten over het kinderdagverblijf volgen de belangrijkste bevindingen. Deze
worden elders in het rapport per domein verder uitgewerkt.
Kinderdagverblijf 't Kröppelke is een particuliere, kleinschalige opvang en is gevestigd in een
tussengelegen woonhuis met buitenspeelruimte te Gronsveld.
De locatie beschikt over één huiselijke groepsruimte. Er wordt opvang geboden aan kinderen in de
leeftijd van 0 tot 4 jaar.
Kinderdagverblijf 't Kröppelke staat in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen
geregistreerd voor maximaal 12 kindplaatsen.
Bevindingen van huidige onderzoek:
Tijdens het huidige onderzoek is geconstateerd dat de getoetste voorwaarden voldoen aan de Wet
Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Kinderopvang in de zin van de Wet en naleving wet- en regelgeving
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen met betrekking tot het domein Kinderopvang in de
zin van de Wet kinderopvang.
Binnen dit domein worden de volgende onderdelen getoetst:



Kinderopvang in de zin van de wet
Kinderopvang en naleving wet- en regelgeving

De praktijk wordt beoordeeld op basis van de wettelijke criteria.
Kinderopvang in de zin van de Wet
Gedurende de opvang wordt verzorging en opvoeding geboden en een bijdrage geleverd aan de
ontwikkeling van kinderen. De opvang is gericht op kinderen van nul jaar tot de leeftijd waarop ze
het basisonderwijs volgen.
Kinderopvang en naleving wet- en regelgeving
Er loopt geen handhaving in het kader van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen tegen de vestiging(en) van de houder.
De houder heeft in het verleden getoond dat maatregelen worden genomen om recidive van eerder
geconstateerde tekortkomingen te voorkomen.
De houder zorgt er doorgaans voor dat wijzigingen in de gegevens onverwijld worden gemeld aan
het college.

Gebruikte bronnen:

Interview (Aanwezige pedagogische medewerkers)

LRKP

4 van 12
Definitief inspectierapport dagopvang incidenteel onderzoek 12-12-2017
't Kröppelke te Gronsveld

Pedagogisch klimaat
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen met betrekking tot het domein ‘Pedagogisch klimaat’.
Binnen dit domein wordt het volgende onderdeel getoetst:


Pedagogische praktijk

Voor de beoordeling van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het
‘Veldinstrument observatie pedagogische praktijk, versie december 2014’.
Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke
criteria.
Pedagogische praktijk
Het pedagogisch beleidsplan en het pedagogisch handelen worden tijdens teamvergaderingen
besproken.
Conclusie:
De houder draagt zorg voor de uitvoering van het pedagogisch beleidsplan.
Tijdens de pedagogische observatie beoordeelt de toezichthouder of bij Kinderdagverblijf 't
Kröppelke de vier basisdoelen (emotionele veiligheid, persoonlijke competentie, sociale
competentie, overdracht van normen en waarden) uit de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen worden gewaarborgd.
Onderstaande beschrijvingen en voorbeelden dienen ter illustratie van de conclusies per basisdoel.
De beoordeling van de pedagogische praktijk is gebaseerd op observaties in de groep tijdens het
brengmoment en het vrij spel.
Emotionele veiligheid
Het bieden van emotionele veiligheid is van primair belang, niet alleen omdat het bijdraagt aan het
welbevinden van de kinderen nu, maar ook omdat een onveilig klimaat het realiseren van de
andere pedagogische doelstellingen in de weg staat. 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.
De beroepskrachten communiceren met de kinderen.
De beroepskrachten begroeten ieder kind op een enthousiaste en persoonlijke manier. Ze hebben
oog voor persoonlijke details van ieder kind. Zo wordt bijvoorbeeld gezegd: 'ooooh ( naam kind)
wat heb je je haren mooi vandaag!'
De beroepskrachten kennen ieder kind in de groep; ze kennen hen bij naam en weten persoonlijke
bijzonderheden. In het contact met het kind wordt die kennis gebruikt. De beroepskracht zegt
bijvoorbeeld tegen een kind: 'En wie is er vandaag jarig? Jij?'. Het kind knikt opgetogen waarop de
beroepskracht vraagt: 'Hoe oud word je dan?'. Het kind lacht en zegt dat ze 4 wordt. De
beroepskracht zegt: 'Dan mag je naar de grote school hè?'.
Conclusie:
Uit het onderzoek blijkt dat de emotionele veiligheid voldoende wordt gewaarborgd.
Persoonlijke competentie
Bij jonge kinderen zijn exploratie en spel de belangrijkste middelen om greep te krijgen op hun
omgeving. Door exploratie ontdekt het kind nieuwe handelingsmogelijkheden die vervolgens in spel
worden geoefend, uitgebouwd, gevarieerd en geperfectioneerd. Exploratie en spel zijn intrinsiek
gemotiveerd; de kwaliteit van exploratie en spel is een voorspeller van hun latere creativiteit,
onafhankelijkheid en veerkracht.
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De beroepskrachten ondersteunen en stimuleren de ontwikkeling van (individuele) kinderen.
De beroepskrachten nemen deel aan de spelactiviteiten en verrijken het spel. Zij leren de kinderen
nieuwe woorden en laten hen andere spelmogelijkheden zien. Zij stimuleren de fantasie van de
kinderen door het naspelen.
Kinderen hebben de mogelijkheid om (leer)ervaringen op te doen dankzij de groep, spelmateriaal,
activiteitenaanbod en inrichting.
De meeste kinderen zijn het grootste deel van de tijd bezig met een zelfgekozen activiteit.
Er is voldoende spelmateriaal aanwezig voor het stimuleren van verschillende
ontwikkelingsgebieden. Het spelmateriaal is zichtbaar en bereikbaar voor de kinderen. Ze mogen
en kunnen zelf het materiaal pakken.
Conclusie:
Uit het onderzoek blijkt dat de persoonlijke competentie voldoende wordt gewaarborgd.
Sociale competentie
Het samenzijn met vertrouwde pedagogisch medewerkers 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.
De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in hun onderlinge interactie.
De beroepskrachten betrekken groepsgenootjes bij de baby’s en andersom. Een baby wordt in de
wipstoel erbij gezet terwijl de andere kinderen er om heen spelen. Ze komen af en toe kijken bij
de baby. Wanneer de baby iets luider begint te brabbelen zegt de beroepskracht dat de baby ook
iets te vertellen heeft.
Conclusie:
Uit het onderzoek blijkt dat de sociale competentie voldoende wordt gewaarborgd.
Overdracht van normen en waarden
Kinderen moeten de kans krijgen om zich de waarden en normen, de ‘cultuur’ eigen te maken van
de samenleving waarvan zij deel uitmaken. Kinderopvang biedt een breder samenleving dan het
gezin; kinderen komen in aanraking met andere aspecten van de cultuur en de diversiteit die onze
samenleving kenmerkt.
De groepssetting biedt daarom, in aanvulling op de socialisatie in het gezin, heel eigen
mogelijkheden tot socialisatie en cultuuroverdracht.
Beroepskrachten vervullen een voorbeeldfunctie in spreken en handelen
Beroepskrachten gaan op een respectvolle manier met kinderen om en zijn zich bewust van hun
voorbeeldrol. Beroepskrachten doen dit door op ooghoogte met kinderen te praten, aan te sluiten
op hun ontwikkelingsniveau en de geldende fatsoensnormen te hanteren.
De beroepskracht geeft het goede voorbeeld van sociale vaardigheden. Ze is vriendelijk, luistert als
de kinderen iets vertellen, troost als een kind verdrietig is en helpt de kinderen als iets niet lukt.
De beroepskracht zegt ook "alsjeblieft" als ze iets aan een kind geeft en zegt ook "dank je wel" als
ze iets van een kind krijgt.
Conclusie:
Uit het onderzoek blijkt dat de overdracht van normen en waarden voldoende wordt gewaarborgd.
Gebruikte bronnen:

Interview (Aanwezige pedagogische medewerkers)

Observaties (Praktijk)
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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:




Verklaringen omtrent het gedrag
Beroepskwalificaties
Beroepskracht-kind-ratio

Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke
criteria.
Verklaring omtrent het gedrag
Tijdens dit onderzoek zijn de Verklaringen omtrent het gedrag van de twee aanwezige
beroepskrachten, tevens twee van de houders van de VOF, beoordeeld.
Er zijn momenteel geen stagiaires en/of uitzendkrachten werkzaam.
Conclusie:
Deze verklaringen omtrent het gedrag voldoen aan de gestelde voorwaarden.
Passende beroepskwalificatie
Bij dit onderzoek zijn de diploma's van twee aanwezige beroepskrachten beoordeeld.
Conclusie:
Deze diploma's voldoen aan de gestelde voorwaarden.
Beroepskracht-kindratio
De beroepskracht-kindratio wordt beoordeeld volgens de rekentool op www.rijksoverheid.nl.
Tijdens dit onderzoek d.d. 12-12-2017 is de inzet van beroepskrachten in de groep als volgt:
Naam
groep:
't
Kröppelke

Aantal aanwezige
kinderen per leeftijd:
0 jaar: 3
1 jaar: 3
2 jaar: 2
3 jaar: 2

Aantal aanwezige
beroepskrachten:
2

Aantal benodigde
beroepskrachten:
2

Conclusie:
Houder zorgt voor inzet van voldoende medewerkers gezien leeftijd en aantal kinderen in de groep.
Hiermee wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio
Gebruikte bronnen:

Interview (Aanwezige pedagogische medewerkers)

Observaties (Praktijk)

Verklaringen omtrent het gedrag

Diploma's beroepskrachten
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Veiligheid en gezondheid

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
Ventilatie-eisen per 1 april 2017:
De houder is op de hoogte van de aangescherpte ventilatie-eisen Bouwbesluit 2012 en de
wijzigingen per 01-04-2017 voor de kinderopvang.
Bij kinderdagverblijf 't kröppelke wordt momenteel gelucht door middel van de natuurlijke
spuivoorziening (deuren en ramen open).
Het is de taak van de houder om deze eisen in de risico inventarisatie veiligheid en gezondheid op
te nemen, de werkwijze in de praktijk te implementeren, te borgen en de beroepskrachten hierover
te informeren en te instrueren.
Gebruikte bronnen:

Interview (Aanwezige pedagogische medewerkers)
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Overzicht getoetste inspectie-items
Kinderopvang in de zin van de Wet en naleving wet- en regelgeving
Kinderopvang in de zin van de Wet
De opvang vindt bedrijfsmatig of anders dan om niet plaats.
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Gedurende de opvang wordt verzorging en opvoeding geboden en een bijdrage geleverd aan de
ontwikkeling van kinderen.
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De opvang is gericht op kinderen in de leeftijd van 0 jaar tot de leeftijd waarop zij het
basisonderwijs volgen.
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 1 sub d Besluit kwaliteit kinderopvang
en peuterspeelzalen)

Kinderopvang en naleving wet- en regelgeving
Er loopt geen handhaving in het kader van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen tegen de vestiging(en) van de houder.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De houder treft maatregelen om recidive van eerder geconstateerde tekortkomingen in zijn
vestiging(en) te voorkomen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De houder van een kindercentrum doet van een wijziging in de gegevens die daartoe bij of
krachtens algemene maatregel van bestuur worden aangewezen onverwijld mededeling aan het
college, nadat deze wijziging hem bekend is geworden.
(art 1.47 lid 1 en 6 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 7 lid 2, 3 en 4 Besluit registers
kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk)

Pedagogisch klimaat
Pedagogische praktijk
De houder draagt zorg voor uitvoering van het vastgestelde pedagogisch beleidsplan.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 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)
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De houder draagt zorg voor het uitvoeren van het vierogenprincipe overeenkomstig 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; art 5a en 7 lid 1 sub h Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag
Een verklaring omtrent het gedrag van de houder is bij het indienen van de aanvraag tot
exploitatie aan het college overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee maanden.
(art 1.50 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

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 vanaf 1 maart
2013.
(art 1.50 lid 3 en 3.8g 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 bij aanvang van de werkzaamheden
niet ouder dan twee maanden.
(art 1.50 lid 4 en 3.8g 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)

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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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

: 't Kröppelke
: 12
: Nee

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

:
:
:
:
:
:

't Kröppelke
Rijksweg 90
6247AK Gronsveld
www.kroppelke.nl
14633942
Ja

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

:
:
:
:
:

GGD Zuid Limburg
Postbus 33
6400AA Heerlen
088-8805000
B Chambille

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Eijsden-Margraten
: Postbus 10
: 6269ZG MARGRATEN

Gegevens toezicht

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

:
:
:
:
:
:

12-12-2017
14-12-2017
Niet van toepassing
20-12-2017
21-12-2017
21-12-2017

: 21-12-2017
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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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