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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. Bij dit onderzoek zijn niet alle items
beoordeeld. Met behulp van het model risicoprofiel zijn op basis van het voorgaande onderzoek
c.q. onderzoeken de inspectie-activiteiten bepaald ('risico-gestuurd toezicht'). De toegepaste
inspectie-activiteit richt zich primair op de kwaliteit van de dagelijkse praktijk, aangevuld met
aandachtspunten uit vorige inspecties of indien hier een andere aanleiding toe is.

Beschouwing
Kinderdagverblijf Alles Kids is gelegen aan Buitenom 1 te Rutten. Naast het kinderdagverblijf
exploiteert de houder op dit adres ook een buitenschoolse opvang. Het kinderdagverblijf staat
sinds 1 januari 2014 geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).
Recente inspectiegeschiedenis
03-04-2018, jaarlijks onderzoek. Advies: Geen handhaving.
21-02-2017, jaarlijks onderzoek. Advies: Geen handhaving.
01-03-2016, jaarlijks onderzoek. Advies: Geen handhaving.
Huidige inspectie
Op 5 juli 2019 heeft de toezichthouder het kinderdagverblijf bezocht voor een jaarlijks, risicogestuurd, onderzoek.
Bij dit onderzoek blijkt dat de houder voldoet aan de getoetste voorwaarden.

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

Pedagogisch klimaat
Onder de Wet kinderopvang (Wko) gelden eisen voor een pedagogisch beleidsplan welke dient te
leiden tot verantwoorde dagopvang. Het pedagogisch beleidsplan beschrijft de pedagogische
uitgangspunten -doelen en de relatie met de praktijk. In de praktijk dienen voorwaarden te worden
vervuld voor het waarborgen van de emotionele veiligheid van kinderen, de ontwikkeling van de
persoonlijke en de sociale competentie van kinderen en de overdracht van normen en waarden.

Pedagogisch beleid
De houder heeft een algemeen pedagogisch beleidsplan en per groep een pedagogisch werkplan
vastgesteld. De beroepskrachten beschikken over het pedagogisch beleid en het pedagogisch
werkplan/de pedagogische werkplannen.
(de beoordeling van de inhoud van het pedagogisch beleidsplan en pedagogisch werkplan maakt
geen onderdeel uit van dit onderzoek.)
Conclusie
Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder draagt er zorg voor dat
conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld.

Pedagogische praktijk
Onderdeel van het uitvoeren van 'verantwoorde dagopvang' is, conform het door de houder
vastgestelde pedagogisch beleid, het pedagogisch handelen in de praktijk.
Voor de beoordeling van het pedagogisch handelen voert de toezichthouder een observatie uit en
maakt hierbij gebruik van het ‘Veldinstrument onderzoek en observatie’ versie 20141215,
ingangsdatum 1 januari 2015.
Uit dit veldinstrument citeert de toezichthouder de criteria (modelvoorbeelden) die betrekking
hebben op het geobserveerde pedagogisch handelen en illustreert deze met voorbeelden uit de
praktijkobservatie.
De illustraties zijn bedoeld als beknopte voorbeelden en pretenderen niet een volledig beeld van
de praktijksituatie te geven. De toezichthouder stoelt zijn inzicht en mening op de gegeven
voorbeelden en op tijdens de observatie opgedane overige signalen.
De observatie van het pedagogisch handelen vond plaats op vrijdagmiddag, 5 juli 2019.
Emotionele veiligheid
Veldinstrument:
Respectvol contact
De beroepskrachten hebben korte gesprekjes met kinderen waarbij beiden bijdragen aan de
voortgang en inhoud van het gesprek (dialoog). Zij sluiten meestal op passende wijze aan op de
situatie en/of de vraag van een kind. Er is verbaal en non-verbaal contact.
Observatie: De kinderen zitten aan tafel fruit te eten en wat te drinken. De beroepskrachten zitten
erbij, luisteren met aandacht en stellen vragen. Een kind is trots dat het fruit opgegeten is, de
beroepskracht geeft een complimentje.
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Veldinstrument:
Aansluiten
De beroepskrachten verwoorden in veel situaties hun gedrag. Zij passen hun lichaamshouding aan
(op ooghoogte praten, door de knieën gaan als zij bij spelsituaties meekijken) en praten met taal
(zinsbouw, woordkeuze) die past bij de leeftijdsgroep.
Observatie: De beroepskracht gaat bij de kinderen zitten die buiten in het zand spelen.
De beroepskracht zit op dezelfde hoogte als de kinderen en heeft gesprekjes met de kinderen
waarmee de kinderen ondersteund worden in hun spel.
Veldinstrument:
Afsluiten/ overgang opvang – thuis
Het moment van vertrek (van kind of beroepskracht) verloopt rustig en goed georganiseerd.
De beroepskrachten hebben een duidelijke taakverdeling.
De beroepskrachten nemen van ieder afzonderlijk kind afscheid met een persoonlijke opmerking of
groet. Het vertrekmoment wordt gebruikt om samen met het kind terug te kijken op positieve en
negatieve gebeurtenissen. De beroepskrachten helpen het kind om de opvangdag af te sluiten.
Observatie: Als een kind door een ouder/verzorger wordt opgehaald, heeft de beroepskracht op
een gemoedelijke/vriendelijke wijze een gesprek met de ouder/verzorger en het kind.
De beroepskracht draagt actief informatie over aan de ouder/verzorger, verteld wordt o.a. wat
er die dag gedaan is. Bij het weggaan wordt er hartelijk afscheid genomen.
De emotionele veiligheid wordt voldoende gewaarborgd.
Persoonlijke competentie
Veldinstrument:
Dagprogramma
De beroepskrachten hebben een herkenbare dagindeling met programmaonderdelen, waarbij
ruimte gemaakt kan worden voor nieuwe/leuke/spannende situaties die kansen bieden voor
gesprek en leermomenten.
Observatie: De beroepskrachten hanteren een dagprogramma met gebruik van thema's. Het
dagprogramma wordt zo nodig aan de omstandigheden aangepast. Vandaag is mooi weer en wordt
er vooral buiten gespeeld.
Veldinstrument:
Er is wederzijdse interactie tussen beroepskrachten en individuele kinderen.
Contact maken
De beroepskrachten gebruiken de verzorgingsmomenten voor interactie met het kind. Het kind
ervaart persoonlijke warmte, geborgenheid, plezier, humor, aandacht.
Observatie: Bij het verschonen van een kind op de commode richt de beroepskracht zich volledig
op het kind en heeft een gesprekje. Het kind is zichtbaar tevreden.
Veldinstrument:
Kinderen hebben de mogelijkheid om (leer)ervaringen op te doen dankzij de groep, spelmateriaal,
activiteitenaanbod en inrichting.
Buitenactiviteiten
Kinderen gaan dagelijks een (vast) deel van de tijd naar buiten. In de buitenruimte is spelmateriaal
aanwezig; kinderen worden aangezet tot individueel en gezamenlijk spel.
De beroepskrachten maken gebruik van de omgeving om de leefwereld van kinderen te verbreden,
in aansluiting op interesse of thematisch programma (park, winkel, boerderij, werkplaats, station).
Observatie: Een groot gedeelte van de buitenruimte is voorzien van zand. Er is o.a. een schommel
(voor de oudere kinderen) en een speelhuisje aanwezig.
Het ontwikkelen van de persoonlijke competentie wordt voldoende gewaarborgd.
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Sociale competentie
Veldinstrument:
De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in hun onderlinge interactie.
Samen spelen samen leren
De beroepskrachten zetten gerichte activiteiten en materialen in om kinderen te laten
samenspelen. Op passende wijze (zonder verstoren) wijzen zij kinderen op elkaars mogelijkheden.
Observatie: Kinderen spelen samen in het zand en het speelgoed wordt gedeeld. Andere kinderen
rijden rond met speelauto's. Het delen van het speelgoed behoeft zo nu en dan afstemming. Zo
nodig ondersteunt de beroepskracht dit proces.
Het ontwikkelen van de sociale competentie wordt voldoende gewaarborgd.
Overdracht van normen en waarden
Veldinstrument:
Eenduidig handelen
Beroepskrachten hanteren de afspraken, regels en omgangsvormen op eenduidige en consequente
wijze. Daarbij blijven zij rekening houden met de situatie; hun optreden sluit aan bij gedrag en
behoefte van individuele kinderen.
Observatie: De beroepskrachten spreken kinderen op een vriendelijke en duidelijke wijze aan en
geven aan wat wel/niet de bedoeling en afspraak is. Zoals bij een kind dat met de schommel te
hoog gaat als er een klein kind in de buurt is.
Het ontwikkelen van normen en waarden wordt voldoende gewaarborgd.
Conclusie
Het pedagogisch handelen, conform het pedagogisch beleidsplan, leidt ertoe dat kinderen zich
emotioneel veilig en geborgen kunnen voelen en dat zij spelenderwijs worden uitgedaagd in de
ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en
creatieve vaardigheden. Kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs
sociale kennis en vaardigheden worden bijgebracht. Ook worden zij gestimuleerd om op een open
manier kennis te maken met de algemeen aanvaarde waarden en normen in de samenleving, dit
met het oog op een respectvolle omgang met anderen en een actieve participatie in de
maatschappij.

Gebruikte bronnen




Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
Interview (beroepskracht)
Observatie(s)

Personeel en groepen
Onder de Wet kinderopvang gelden eisen voor personeel en groepen:

Verklaringen Omtrent het Gedrag (VOG’s) en inschrijving in het Personenregister
Kinderopvang (PRK).

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

Het aantal beroepskrachten (beroepskracht-kindratio).

Betrekking hebbend op de stabiliteit van de opvang voor kinderen (stamgroepen).
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Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
De tijdens het inspectiebezoek aanwezige beroepskrachten en de houder zijn met een geldende
Verklaring Omtrent het Gedrag ingeschreven in het Personenregister Kinderopvang (PRK)
en gekoppeld aan de kinderopvangorganisatie.
Kinderopvang Alles Kids is een besloten vennootschap (B.V.). Bij deze rechtsvorm is een Verklaring
Omtrent het Gedrag Rechtspersoon (VOGRP) vereist. Bij het onderzoek blijkt dat deze voorziening
en bestuurder met een geldende VOGRP in het PRK geregistreerd staat.
Conclusie
Er wordt aan de VOG-plicht en inschrijving in het Personenregister voldaan.

Opleidingseisen
De diploma’s van de tijdens het inspectiebezoek aanwezige beroepskrachten zijn ingezien.
Deze diploma’s voldoen aan de gestelde voorwaarden.
Conclusie
De aanwezige beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding
zoals opgenomen in de voor kinderopvang geldende meest recent aangevangen cao.

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
Tijdens het inspectiebezoek was de groep van het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang
samen buiten aan het spelen. In totaal waren 2 beroepskrachten en de houder/achterwacht (is ook
een beroepskracht) aanwezig.
Op het kinderdagverblijf waren 5 kinderen aanwezig en 1 beroepskracht ingedeeld.
Leeftijden van de kinderen:
2x 1
2x 2
1x 3 jaar oud.
In de categorie van 1 tot 4 jaar mag 1 beroepskracht tot en met 7 kinderen opvangen.
(bron: Rekentool https://1ratio.nl/bkr/#/)
Conclusie
De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen
dat wordt opgevangen.

Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Bij KDV Alles Kids te Rutten worden per dagdeel maximaal 32 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar
opgevangen in 2 stamgroepen. Ieder kind is in één basisgroep ingedeeld en is een mentor aan
toegewezen.
Conclusie
Er wordt aan de eisen m.b.t. stabiliteit van de opvang voor kinderen voldaan.
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Gebruikte bronnen






Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
Interview (beroepskracht)
Observatie(s)
Personen Register Kinderopvang
Diploma(s)/kwalificatie(s) beroepskrachten

Veiligheid en gezondheid
Onder de Wet kinderopvang (Wko) gelden eisen voor de waarborging van de veiligheid en
gezondheid van kinderen. De houder legt in een veiligheids- en gezondheidsbeleid schriftelijk vast
welke risico's de opvang van kinderen met zich meebrengt.

Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder heeft een veiligheids- en gezondheidsbeleid vastgesteld.





Recent heeft de houder (conform de aangescherpte ventilatie vereisten) de kinderslaapkamers
van de kinderdagverblijven in Rutten en Bant voorzien van CO2 melders zodat de
luchtkwaliteit gemonitord wordt. Registratie van de gemeten waarden wordt in een logboek
bijgehouden.
Na het verschonen van een kind wordt de commode gereinigd en zo nodig gedesinfecteerd en
wast de beroepskracht haar handen.
Voor het schoonmaken van fruit wast de beroepskracht haar handen.

Conclusie:
De houder draagt er zorg voor dat conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt
gehandeld.

Gebruikte bronnen





Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
Interview (beroepskracht)
Observatie(s)
Logboek (formulier) CO2 metingen
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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)
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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)
Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het
personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn
werkzaamheden aanvangen.
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang)
Opleidingseisen
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 en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
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;
- in afwijking hiervan op tijdstippen genoemd in het pedagogisch beleidsplan minder
beroepskrachten kunnen zijn ingezet, met een maximum van drie uur.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang)
Gedurende de uren dat conform het pedagogische beleidsplan minder beroepskrachten worden
ingezet, wordt ten minste de helft van het conform de beroepskracht-kindratio benodigde aantal
beroepskrachten ingezet.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a en 7 lid 4 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)

Veiligheid en gezondheid
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de
veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder
draagt er zorg voor dat er in de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt
gehandeld.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Vestigingsnummer KvK
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:
:

Alles Kids
http://www.alleskidsrutten.nl
000034594701
32
Nee

:
:
:
:
:

Kinderopvang Alles Kids B.V.
Buitenom 1
8313AG Rutten
65921763
Ja

:
:
:
:
:

GGD Flevoland
Postbus 1120
8200BC LELYSTAD
088-0029910
G. Schepers

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

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

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Noordoostpolder
: Postbus 155
: 8300AD EMMELOORD

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

:
:
:
:
:
:

05-07-2019
24-07-2019
05-08-2019
13-08-2019
13-08-2019
13-08-2019

:
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
Van: Alles Kids <info@alleskidsrutten.nl>
Verzonden: maandag 5 augustus 2019 09:50
Aan: Toezicht Kinderopvang <toezichtkinderopvang@ggdflevoland.nl>
Onderwerp: RE: Alles Kids KDV Rutten concept rapport
Hallo,
Naar aanleiding van het KDV conceptrapport dienen wij geen zienswijze in.
Met vriendelijke groeten,
Helen Maas
Kinderopvang Alles Kids
Buitenom 1
8313 AG Rutten
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