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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinde ropvang. Het betreft
een onaangekondigd jaarlijks onderzoek.
Dit jaarlijks onderzoek heeft de toezichthouder uitgevoerd op basis van risico -gestuurd toezicht.
De GGDen in Nederland werken volgens een model voor risico -gestuurd toezicht. Dit maakt
maatwerk bij het toezicht mogelijk. Uitgebreider onderzoek waar nodig, minder uitgebreid waar
mogelijk.

Beschouwing
Huidige inspectie
Op 28 oktober 2020 heeft de toezichthouder het kinderdagverblijf bezocht voor een jaarlijks, risico
gestuurd, onderzoek. Bij dit onderzoek blijkt dat de houder voldoet aan de getoetste voorwaarden.
Algemeen
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
05-07-2019, jaarlijks onderzoek. Advies: Geen handhaving.
03-04-2018, jaarlijks onderzoek. Advies: Geen handhaving.
21-02-2017, jaarlijks onderzoek. Advies: Geen handhaving.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
De houder dient aan de volgende eisen te voldoen:
De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch b eleid beschrijft de houder
duidelijk hoe hij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent: Het
bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden en de
overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft hij onderwerpen zoals de indeling en grootte
van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid.
De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch
beleid.
Pedagogisch beleid
De houder heeft een pedagogisch beleidsplan vastgesteld. Het pedagogisch beleidsplan heeft de
houder op de site geplaatst.
Aandachtspunt: In de bestandsnaam is 2018 opgenomen. In het document/het pedagogisch
beleidsplan is geen versiekenmerk opgeno men.
De beroepskrachten zijn bekend met het pedagogisch beleidsplan en handelen ernaar.

Conclusie
De houder voldoet aan de voorwaarde.

Pedagogische praktijk
Onder de Wet kinderopvang gelden eisen voor de aanwezigheid van een pedagogisch beleidsplan,
de inhoud van een pedagogisch beleidsplan en de relatie van het beleidsplan met de praktijk.
In het kader van het bieden van verantwoorde kinderopvang, draagt de houder er in ieder geval
zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin kind eren 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 e motioneel 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, en
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.
Bij de observatie van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het
"Veldinstrument observatie pedagogische praktijk" van december 2014. Daarin staan de specifieke
aspecten waarop wordt geobserveerd. Hieruit citeert de toezichthouder enkele zinnen, die
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betrekking hebben op het geobserveerde pedagogisch handelen en illustreert deze met
voorbeelden uit de praktijk.
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 de babygroep en van de peutergroep, heeft plaatsgevonden op
woensdagochtend, 28 oktober 2020.
a) Emotionele veiligheid
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: Bij het buitenspelen knielt de beroepskracht als kinderen iets aan haar vragen/te
zeggen hebben. De beroepskracht heeft stee ds op ooghoogte gesprekjes met de kinderen.
Veldinstrument:
Aandacht
Tijdens contactmomenten zijn de beroepskrachten meer dan de helft van de tijd gericht op de
baby. Handelingen sluiten aan op de interactie met de baby.
Observatie: Bij het eten geven van een baby is de aandacht van de beroepskracht voortdurend op
de baby gericht. De beroepskracht praat tegen de baby, vertelt steeds wat ze gaat doen.
Veldinstrument:
Individuele aandacht
De beroepskrachten reageren (meestal) op een warme en ondersteunende manier op kinderen. Zij
gaan op een ongedwongen manier om met de kinderen. De beroepskrachten sluiten (meestal) op
een passende wijze aan op de interesse en emotie die individuele kinderen aangeven. Kinderen
delen hun ervaringen en emoties graag met (één van) de beroepskrachten.
Observatie: De peutergroep komt terug van een buitenwandeling. Een van de kinderen loopt direct
op een beroepskracht van de babygroep af en vertelt enthousiast wat ze gedaan hebben. De
beroepskracht lacht het kind toe en luistert aandachtig. Het kind deelt graag zijn ervaringen met de
beroepskracht.
Veldinstrument:
Brengen/halen
De beroepskrachten verwelkomen zowel de ouders als het kind op persoonlijke wijze. Ouders
mogen hun kind(eren) in de groepsruimte brengen en ophalen. Ouders krijgen de gelegenheid om
groepsgenootjes aan te spreken en te zien waar het kind die dag mee bezig is geweest.
Observatie: Als een ouder een kind komt ophalen wordt deze hartelijk begroet door de
beroepskracht en informatie over wat er die ochtend gedaan is, wordt gedeeld.

b) Persoonlijke competentie
Veldinstrument:
Zichtbaarheid resultaat
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De meeste tentoongestelde werkjes of versieringen in de ruimte zijn door de kinderen zelf
gemaakt.
Er is verband tussen (een deel van) de werkjes of rapportages in de groepsruimte, en themaactiviteiten.
Observatie: In de groepsruimte zijn door de kinderen gemaakte tekeningen/plakwerkjes aanwezig.
Veldinstrument:
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.
Observatie: Buitenspel is onderdeel van het dagprogramma. In de aangrenzende buitenruimte is
een zandbak met o.a. een speelhuisje aanwezig. Fietsjes ed. zijn ook aanwezig, kinderen fietsen
alleen of samen rond.

c) Sociale competentie
Veldinstrument:
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.
De groep als geheel wordt benut voor gezamenlijke ervaringen (rituelen, groepsgesprek, imitatie).
Observatie: De kinderen zitten aan tafel om wat te eten/te drinken. De beroepskrachten hebben
gesprekjes en vragen wat de kleur van ie ts is. De kinderen antwoorden enthousiast en corrigeren
elkaar als een verkeerd antwoord wordt gegeven. E.e.a. gaat in een rustige en vrolijke sfeer.

Veldinstrument:
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.
Observatie:

Als met het buiten spelen gestopt wordt vraagt de beroepskracht aan de kinderen te helpen
met het opruimen van het speelmateriaal.

Een beroepskracht vraagt aan een kind: 'wil jij even zakdoekjes halen?'. Als het gebracht
wordt bedankt de beroepskracht en geeft een complimentje. Het kind is zichtbaar trots.

d) Waarden en normen
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:
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De beroepskrachten zijn duidelijk als er iets gebeurt dat niet de bedoeling is. Bijvoorbeeld: 'Je
mond niet zo vol proppen, je kan zo niet eens meer kauwen' (De beroepskracht lacht erbij).
De beroepskracht helpt een kind bij het neussnuiten en wast daarna haar handen.
De beroepskracht ziet erop toe dat kinderen voor het aan tafel gaan om te eten, hun handen
gewassen hebben.

Conclusie
Er wordt voldoende zorg gedragen voor het waarborgen van verantwoorde dagopvang.

Gebruikte bronnen






Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
Interview (Beroepskrachten.)
Observatie(s)
Website (www.alleskidsrutten.nl/)
Pedagogisch beleidsplan
(https://www.alleskidsrutten.nl/content/downloads/download_file.php?file=1560413024)
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Personeel en groepen
De houder dient aan de volgende eisen te voldoen:
Binnen de dagopvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste stamgroepen. Er moet
voldoende personeel op elke groep zijn. Hoeveel beroepskrachten nodig zijn, is afhankelijk van het
aantal kinderen en hun leeftijd.
Elke beroepskracht moet een geldig diploma hebben en ingeschreven staan in het Personenregister
Kinderopvang.

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
Kinderdagverblijf Alles Kids is bij de Kamer van Koophandel (KvK) geregistreerd als Besloten
Vennootschap (BV). Dit betekent dat de houder dient te beschikken over een verklaring omtrent
het gedrag rechtspersoon (VOGRP). De houder en opvanglocatie, dient geregistreerd te zijn in het
Personenregister Kinderopvang (PRK).
verificatie van de houder en opvanglocatie in het PRK geeft aan dat de houder met een geldende
VOGRP ingeschreven en gekoppeld is.
Beroepskrachten
Beroepskrachten dienen met een geldende verklaring omtrent het gedrag natuurlijk persoon
(VOGNP), in het PRK geregistreerd en gekoppeld te zijn aan de houder.
Verificatie van de bij het inspectiebezoek aanwezige beroepskrachten en stag iaires in het PRK,
geeft aan dat deze met een geldende VOGNP ingeschreven en gekoppeld zijn.

Conclusie
Er wordt aan de eisen van een verklaring omtrent gedrag en registratie in het Personenregister
Kinderopvang voldaan.

Opleidingseisen
Beroepskrachten
De 4 tijdens het inspectiebezoek aanwezige beroepskrachten beschikken over een
beroepskwalificatie welke passend is voor de functie van pedagogisch medewerker.
Pedagogisch beleidsmedewerker
De houder heeft zelf een diploma dat kwalificeert voor pedagog isch beleidsmedewerker en heeft
een medewerker aangesteld als pedagogisch coach. De pedagogisch coach beschikt over een
kwalificerend diploma.

Conclusie
Er wordt aan de getoetste eisen voldaan.
Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
Tijdens het inspectiebezoek zijn er twee groepen aanwezig (babygroep en peutergroep).
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Babygroep:
8 kinderen, 2 beroepskrachten, 1 stagiaire.
Peutergroep:
16 kinderen, 2 beroepskrachten, 1 stagiaire.
Voor de berekening heeft de toezichthouder gebruik gemaakt van de rekentool op 1ratio.nl.

Conclusie
Er wordt voldaan aan de getoetste eisen betreffende de beroepskracht-kind ratio.
Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Stamgroepen
Het kinderdagverblijf heeft twee (op leeftijd gebaseerde) groepen. De kinderen worden op vaste
dagdelen in een vaste stamgroep opgevangen.

Conclusie
Er wordt aan de getoetste eis voldaan.

Gebruikte bronnen








Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
Interview (Beroepskrachten.)
Observatie(s)
Personenregister Kinderopvang
Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten
Arbeidsovereenkomst(en) leerlingen; BBL/PMIO/BOL
Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s)
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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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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 1.48d lid 3 en 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 )
Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden 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 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 2 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 een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep de verhouding tussen het
minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de
gecombineerde groep wordt bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c, 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, 4 en 7 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 bijla ge 1, onderdeel
a van het Besluit kwaliteit kinderopvang.
Indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep wordt de maximale grootte van de
gecombineerde groep bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c van het Besluit kwaliteit
kinderopvang.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8, 9 en 10 Besluit kwaliteit kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening

: Alles Kids

Website

: http://www.alleskidsrutten.nl

Vestigingsnummer KvK

: 000034594701

Aantal kindplaatsen

: 32

Gesubsidieerde voorschoolse educatie

: Nee

Gegevens houder
Naam houder

: Kinderopvang Alles Kids B.V.

Adres houder

: Buitenom 1

Postcode en plaats

: 8313 AG Rutten

KvK nummer

: 65921763

Aansluiting geschillencommissie

: Ja

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD

: GGD Flevoland

Adres

: Postbus 1120

Postcode en plaats

: 8200 BC LELYSTAD

Telefoonnummer

: 088-0029910

Onderzoek uitgevoerd door

: G. Schepers

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente

: Noordoostpolder

Adres

: Postbus 155

Postcode en plaats

: 8300 AD EMMELOORD

Planning
Datum inspectie

: 28-10-2020

Opstellen concept inspectierapport

: 17-11-2020

Zienswijze houder

: 17-11-2020

Vaststelling inspectierapport

: 17-11-2020
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Verzenden inspectierapport naar houder

: 17-11-2020

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 17-11-2020

Openbaar maken inspectierapport

:
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport .
Van: info@alleskidsrutten.nl <info@alleskidsrutten.nl>
Verzonden: dinsdag 17 november 2020 14:52
Aan: Toezicht Kinderopvang <toezichtkinderopvang@ggdflevoland.nl>
Onderwerp: FW: Alles Kids (KDV) JO Conceptrapport 20201028gs
Goedendag
We hebben geen opmerkingen m.b.t. het rapport.

Met vriendelijke groeten,
Kinderopvang Alles Kids,
Jeske de Haan
Buitenom 1,
8313 AG Rutten
Tel: 0527-263100 / 06- 30185198
E-mail: info@alleskidsrutten.nl
www.alleskidsrutten.nl
Werkdagen: mami, di, do,vrij
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