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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.
Dit jaarlijks onderzoek heeft de toezichthouder uitgevoerd op basis van risicogestuurd toezicht.
De GGD’en in Nederland werken volgens een model voor risicogestuurd toezicht. Dit doen zij om
meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken. Uitgebreider onderzoek
waar nodig, minder uitgebreid waar mogelijk.

Beschouwing
Huidig onderzoek
Op 6 januari 2022 is KDV Alles Kids Bant onaangekondigd bezocht voor het jaarlijks onderzoek. De
toezichthouder heeft de praktijk geobserveerd, gesproken met de beroepskrachten en documenten
opgevraagd ter beoordeling.
Op de locatie hangt een gezellige sfeer. De beroepskrachten hebben alle aandacht voor de
kinderen en luisteren naar hun verhalen. De kinderen mogen activiteiten kiezen naar eigen
interesse.
Tijdens dit jaarlijks onderzoek worden er tekortkomingen geconstateerd binnen het domein
Personeel & Groepen wat betreft de opvang in stamgroepen en de aanwezigheid van vaste
gezichten. Voor een uitleg van deze tekortkomingen verwijst de toezichthouder u naar de inhoud
van dit rapport.
Tijdens het vorig nader onderzoek (08-06-2021) zijn enkele tekortkomingen blijven staan binnen
de domeinen Pedagogisch Klimaat, Personeel & groepen en Veiligheid en Gezondheid. De houder
heeft de tijd gekregen om deze tekortkomingen te herstellen. Tijdens dit jaarlijks onderzoek zijn
deze onderwerpen nogmaals beoordeeld. Deze tekortkomingen zijn hersteld. Het gaat om de
volgende onderwerpen:

De beschrijving van de taken en begeleiding van stagiaires en vrijwillige rs in het
pedagogisch beleidsplan.

De aantoonbare inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker/coach voor de verplichte aantal
uren.

De beschrijving van de handelswijzen in het veiligheids- en gezondheidsbeleid.

Noodopvang BSO De Speelakker op KDV Alles Kids Bant
Op het moment van inspectie worden de opvangkinderen van BSO De Speelakker opgevangen in
de groepsruimte van de peuters van KDV Alles Kids Bant. De houder geeft in een telefoongesprek
(11-01-2022) aan dat het gaat om noodopvang. Op het adres van het KDV (Noordakker 50 te
Bant) is geen BSO geregistreerd. De toezichthouder neemt contact op met de gemeente NOP. De
gemeente reageert in een e-mailbericht (13-01-2022) niet op de hoogte te zijn van de noodopvang
van BSO-kinderen op Noordakker 50. Vanuit het e-mailbericht:
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'Ik had hier geen weet van. Hiervoor is in ieder geval geen ‘toestemming’ gevraagd. Het aanbieden
van noodopvang mocht natuurlijk wel, maar dan wel op de geregistreerde locaties.'

Aantal kindplaatsen
Vanaf 2019 is KDV Alles Kids Bant van 12 kindplaatsen uitgegroeid naar 28 kindplaatsen in 2022.
De gemeente Noordoostpolder heeft de GGD geen onderzoek laten uitvoeren naar deze
kindplaatsophogingen. Zo zijn de ruimtes, qua oppervlakte en veiligheid, en de bijbehorende
beschrijvingen in beleidsstukken niet gecontroleerd door de GGD.

Algemeen
Kinderopvang Alles Kids Bant (KDV) te Bant is onderdeel van Alles Kids te Rutten.
Het kinderdagverblijf is gehuisvest in school De Schalmei aan de Noordakker 50 en biedt met 12
kindplaatsen, dagopvang voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Het kinderdagverblijf is
geopend op maandag tot en met vrijdag van 7.30 uur tot 18.00 uur.

Inspectiegeschiedenis

08-06-2021 Nader onderzoek. Advies: Handhaving binnen de domeinen Pedagogisch Klimaat,
Personeel & groepen en Veiligheid en Gezondheid.

19-04-2021 Jaarlijks onderzoek. Advies: Handhaving binnen de domeinen Pedagogisch
Klimaat, Personeel & groepen en Veiligheid en Gezondheid.

11-03-2020 Jaarlijks onderzoek. Advies: Geen handhaving.

11-06-2019 Jaarlijks onderzoek. Advies: Geen handhaving.

26-10-2018 Jaarlijks onderzoek. Advies: Geen handhaving.

13-04-2017 Onderzoek na registratie. Advies: Geen handhaving.

09-01-2017 Onderzoek voor registratie. Advies: Opnemen in het Landelijk Register
Kinderopvang (LRK).

In dit inspectierapport staan uitgebreide toelichtingen beschreven, verdeeld over de verschillende
domeinen van onderzoek. Vervolgens worden de inspectie-items benoemd die tijdens dit onderzoek
zijn beoordeeld. De houder is in de gelegenheid ges teld om een zienswijze aan te leveren op dit
inspectierapport. Indien aanwezig, is deze zienswijze terug te vinden als bijlage achterin dit
rapport.

Adv ies aan College v an B&W
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid.
BSO De Speelakker biedt opvang op het adres Noordakker 50.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder
duidelijk hoe hij/zij 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 de houder 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.
Deze locatie biedt gesubsidieerde voorschoolse educatie (VE) aan. Voor de VE gelden er eisen voor
de inhoud en uitvoering in de praktijk van het pedagogisch beleidsplan, de opleiding en het
taalniveau van de beroepskrachten en het opleidingsplan.
Van de beoordeelde eisen staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.

Pedagogisch beleid
Beoordeling:
De beroepskrachten werken voldoende volgens het pedagogisch beleid van KDV Alles
Kids Bant. In het beleid staan de taken en begeleiding van stagiaires en vrijwilligers
voldoende beschreven.

Op KDV Alles Kids Bant werken de beroepskrachten met het pedagogisch beleidsplan Alles Kids
2021 en met het pedagogisch werkplan Alles Kids KDV Bant 2021.

Taken en begeleiding stagiaires en vrijwilligers
In het pedagogisch beleidsplan is duidelijk beschreven welke taken stagiaires mogen uitvoeren op
het KDV en hoe zij bij de uitvoering van deze taken worden begeleid.

Pedagogische praktijk
Beoordeling:
De beroepskrachten dragen voldoende zorg voor verantwoorde kinderopvang.
Hieronder staat beschreven hoe de pedagogische observatie is uitgevoerd:
Bij de observatie van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het
‘Veldinstrument observatie pedagogische praktijk’ van december 2014. De toezichthouder
beschrijft de pedagogische praktijk door een zin te citeren uit dit observatie-instrument. En daarna
een voorbeeld te beschrijven uit de praktijk. Het observatie -instrument is gebaseerd op de
omschrijving van ‘verantwoorde kinderopvang’ zoals dit in de Wet Kinderopvang staat beschreven.
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Het observatie instrument bestaat uit 4 delen:
a) Emotionele veiligheid
b) Persoonlijke competentie
c) Sociale competentie
d) Overdracht van normen en waarden
De toezichthouder baseert de beoordeling op de beschreven voorbeelden en overige signalen die
tijdens de observatie zijn ontvangen.

Hieronder volgt een beschrijving van de pedagogische observaties:
De toezichthouder heeft de pedagogische praktijk geobserveerd op verschillende momenten:
tijdens verzorgingsmomenten, tijdens ee n activiteit en tijdens vrij spel.

a) Emotionele veiligheid
Citaat: Respectvol contact (1-4)
De beroepskrachten gedragen zich sensitief en responsief naar de kinderen. Zij laten actief
merken dat zij het kind begrijpen en reageren daar adequaat op.
Observatie: Een kind kijkt naar buiten en zegt 'mama'. De beroepskracht reageert: "Komt mama
eraan? Nee toch? mama heeft je net gebracht toch?" Het kind draait zich om, speelt verder en
zegt: "Mijn mama."
Observatie: Een beroepskracht kleed een kind aan voor het slapen gaan: "Zo even zitten...." De
beroepskracht helpt het kind overeind op de commode. De beroepskracht zegt: "Je hebt geen zin
om te slapen hè? Maar het moet wel even." De beroepskracht tilt het kind op en loopt met het kind
op de arm naar de slaapruimte. De beroepskracht knikt naar de rest van de groep en zegt tegen
het kind: "Zeg maar 'welterusten! ' " De beroepskracht brengt het kind naar bed.

b) Persoonlijke competentie
Citaat: Taalverrijking (0-4)
In het dagprogramma zijn altijd activiteiten opgenomen die gericht zijn op en/of aanzetten tot
taalv errijking (voorlezen, taalspelletjes, ;liedjes, rijm, verwoorden van ervaringen).
Observatie: Als de kinderen aan tafel zitten, legt de beroepskracht een activiteit uit. De
beroepskracht laat een papier zien met daarop een afbeelding van een muts: Kijk eens wat ik hier
heb? Een muts! Hebben jullie ook een muts op vandaag?" De beroepskracht pakt een echte muts
en zegt: "Kijk ik heb ook een muts. Wil jij hem even passen X?" Een kind krijgt de muts en trekt
hem over het hoofd. Alle kinderen mogen om de beurt de muts even passen. De beroepskracht
pakt lijm en kwasten uit de kast en bolletjes wol. De beroepskracht zegt: "Hier heb ik kwastjes en
lijm en draadjes. Die draadjes gaan we op de muts plakken. Kijk, want die zitten ook in de muts!"
De beroepskracht wijst naar de echte muts.
Citaat: Zelfredzaamheid (1-4)
Kinderen krijgen de ruimte voor zelfsturing, maar de beroepskracht is voor de kinderen
beschikbaar als hulp en 'controlepunt' voor wat kan en mag. Kinderen gedragen zich redelijk
zelfstandig en zelfv erantwoordelijk bij het aangaan en uitvoeren van activiteiten.
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Observatie: Tijdens de knutselactiviteit geeft de beroepskracht 2 peuters een eigen schaar: "Willen
jullie zelf proberen de draadjes te knippen?" De kinderen pakken de schaar aan en knikken blij. De
beroepskracht geeft hen wol om zelf in stukjes te knippen en zegt: "Als het niet lukt, ga ik je
helpen. Wel voorzichtig hè?" De kinderen beginnen te knippen.

c) Sociale competentie
Citaat: Regie voeren (0-4)
De beroepskrachten grijpen adequaat in bij negatiev e interacties tussen kinderen. Zij helpen om
de betreffende situatie stop te zetten of op te lossen. De beroepskrachten leggen doorgaans uit
waarom er wordt ingegrepen en geven aan wat wel de bedoeling is.
Observatie: Een paar kinderen spelen in de huishoek, maar zijn boos op elkaar. De beroepskracht
komt naar ze toe en zegt: "Geen ruzie maken. Kijk als jij hier gaat zitten en jij daar, dan kunnen
jullie samen eten." De beroepskracht begeleidt de kinderen aan tafel.
Citaat: Participatie (1-4)
De beroepskrachten betrekken de kinderen actief bij verzorgende en organisatorische taken
zoals opruimen en dingen klaarzetten. De beroepskrachten geven positieve feedback en waardering
als zij zich actief betrokken en verantwoordelijk tonen.
Observatie: Als het na het vrije spel tijd is om op te ruimen, zingt een beroepskracht: "Wij gaan
opruimen! Wij gaan opruimen!...." De beroepskracht helpt actief mee met opruimen en stimuleert
de kinderen om mee te helpen door bijvoorbeeld te zeggen: "Kijk X, deze mag in de keuken!" en
"Heb je de poppen in hun bedje gelegd? Liggen ze al te slapen?" Kinderen helpen actief mee.

d) Normen en waarden
Citaat: Uitleg en instructie (1-4)
De beroepskrachten begeleiden kinderen actief bij het leren kennen en omgaan met de afspraken
in de groep. Zij leggen uit wat er van het kind verwacht wordt. Zij geven aan welk gedrag bij
welke situatie hoort in termen van 'wat er wel mag'.
Observatie: Als een jongen op de kinderstoel wil klimmen, tilt een beroepskracht hem eraf en zegt:
"Wat ga je doen X? We gaan nu nog niet aan tafel zitten. Je mag nog even spelen. Straks gaan we
aan tafel."

Gebruikte bronnen






Interview anders namelijk: (beroepskrachten)
Observatie(s) (pedagogische praktijk)
Website (www.alleskidsrutten.nl)
Pedagogisch beleidsplan (Alles Kids 2021)
Pedagogisch werkplan (Alles Kids Bant Peutergroep en Verticale groep, 2021)
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Personeel en groepen
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
Binnen de dagopvang is het ve rplicht 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. Een pedagogisch beleidsmedewerker begeleidt de beroepskrachten in hun werk.
In de stamgroepen spreken de beroepskrachten Nederlands met elkaar en met de kinderen.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een
beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
Beoordeling:
De houder draagt zorg voor het op tijd registreren en koppelen in het Personenregister
Kinderopvang.

Houder
De houder van Kinderopvang Alles Kids Bant is Kinderopvang Alles Kids B.V.
De houder is geregistreerd in het Nederlands Handelsregister als een Besloten Vennootschap
(B.V.). De bestuurder is geregistreerd in het Pe rsonenregister Kinderopvang (PRK) en is gekoppeld
aan de houder.

Beroepskrachten
De 2 aanwezige beroepskrachten zijn ingeschreven in het Personenregister Kinderopvang (PRK) en
zijn gekoppeld aan de houder.

Opleidingseisen
Beoordeling:
De houder draagt zorg voor een passende opleiding van medewerkers.

Beroepskrachten
De 2 aanwezige beroepskrachten beschikken over een passende beroepskwalificatie zoals
opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang.

Beleidsmedewerker/coach
De functie van pedagogisch beleidsmedewerker/coach (PBM) wordt bij Alles Kids uitgevoerd door 2
interne PBM-ers en een externe PBM-er. De 3 PBM-ers beschikken over een passende
beroepskwalificatie zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang.
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Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
Beoordeling:
De houder draagt zorg voor de inzet van voldoende beroepskrachten.

Beroepskracht-kindratio (BKR)
Op KDV Alles Kids Bant worden op het moment van inspectie 11 kinderen opgevangen van 0-4
jaar. Er zijn in totaal 2 beroepskrachten aanwezig. De kinderen worden op het moment van
inspectie opgevangen in 1 verticale stamgroep.
Voor de berekening heeft de toezichthouder gebruik gemaakt van de rekentool op 1ratio.nl.
Groep

Leeftijden

Alles Kids
Bant

0-4 jaar

Aantal aanwezige
kinderen
1 x 0 jaar
4 x 1 jaar
3 x 2 jaar
3 x 3 jaar

Aantal aanwezige
beroepskrachten
2

Aantal benodigde
beroepskrachten
2

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers
Beoordeling:
In 2021 is de pedagogisch beleidsmedewerker/coach volgens het verplichte aantal uren
ingezet. De houder heeft voor 2022 het aantal uren dat de pedagogisch
beleidsmedewerker/coach moet worden ingezet juist berekend. De houder heeft de
urenverdeling schriftelijk vastgelegd. Deze urenverdeling is inzichtelijk voor ouders en
beroepskrachten. Alle beroepskrachten hebben coaching ontvangen.

Urenberekening
De houder zet een pedagogisch beleidsmedewerker (PBM) in op het kindercentrum voor het
opstellen en implementeren van het pedagogisch beleid en de coaching van de beroepskrachten bij
de uitvoering van hun werkzaamheden. Er zijn 2 interne PBM-ers werkzaam bij Alles Kids die zich
allebei zowel bezig houden met beleidstaken en coaching van beroepskra chten. De 2 interne PBMers coachen elkaar. Ook is er een externe coach ingezet voor het coachen van de beroepskrachten
op het gebied van voorschoolse educatie.
De houder van KDV Alles Kids Bant exploiteert 4 kindercentra volgens het LRK. Er zijn 3 PBM
werkzaam bij Alles Kids.
Aantal geëxploiteerde kindercentra
Aantal geëxploiteerde kindercentra
volgens de houder
volgens het LRK
1 januari
5
5
2021
1 januari
4
4
2022
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De houder berekent jaarlijks voor hoeveel uur deze PBM ingezet moet worden op grond van de
rekenregels in het besluit met als peildatum 1 januari.
De houder van kindercentrum Alles Kids Bant komt tot de volgende berekening:
50 uur x aantal
kindercentra
2022

50 x 4 = 200 uur

10 uur x aantal fte
pedagogisch
medewerkers
10 x 10,36 = 103,60 uur

Som (van 50 uur x aantal
kindercentra + 10 uur x aantal fte)
= minimale ureninzet
200 + 103,60 = 303,60 uur

Deze berekening en de totale som aan minimale ureninzet wordt door de toezichthouder
aannemelijk bevonden.
Verdeling inzet pedagogisch beleidsmedewerker/coach per kindercentrum
De urenverdeling (beleidsuren en coaching-uren) is jaarlijks, per kindercentrum en schriftelijk
vastgelegd in het Coachplan. Het Coachplan is inzichtelijk voor beroepskrachten en wordt op de
teamvergadering van januari besproken. Ouders worden op de hoogte gebracht van de
urenverdeling middels het versturen van een nieuwsbrief. In de nieuwsbrief staat beschreven dat
het Coachplan kan worden opgevraagd bij de houder.
Coaching aan iedere beroepskracht
Uit de urenverdeling per kindercentrum blijkt dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt
bij de uitvoering van de werkzaamheden.
Uit gesprek met de aanwezige beroepskrachten blijkt dat zij daadwerkelijk zijn gecoacht door een
pedagogisch beleidsmedewerker. Coaching vond plaats door middel van groepsbezoeken en
teamvergaderingen. De coach werkt zelf ook mee op de groep. Beroepskrachten geven aan dat de
coach makkelijk benaderbaar is en dat ze tips ontvangen van de coach.

Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Beoordeling:
De opvang in stamgroepen voldoet niet aan de eisen. Er is niet voor elk kind een vast
gezicht aanwezig. Aan ieder kind is een mentor toegewezen.

Hieronder leest u eerst aan welke eisen wel wordt voldaan. Vervolgens leest u waarom aan de
overige eisen niet is voldaan:

Aan de volgende eis is voldaan:
Mentorschap
Op KDV Alles Kids Bant wordt gewerkt met mentorschap. De kinderen zijn verdeeld over de vaste
beroepskrachten van de groep. De mentor is het aanspreekpunt voor de ouders, houdt de
ontwikkeling van het kind bij en bespreekt de ontwikkeling van het kind met de ouders. Ook is de
mentor verantwoordelijk voor de overdracht aan de basisschool.

Aan de volgende eisen is niet voldaan:
Opvang in stamgroepen
10 van 21
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 06-01-2022
Kinderopvang Alles Kids Bant te Bant

Een beroepskracht vertelt: Op KDV Alles Kids Bant worden op dinsdag, woensdag en donderdag 2
stamgroepen opgevangen. Er is dan een baby-/dreumesgroep voor maximaal 12 kinderen van 0-2
jaar en een peutergroep voor maximaal 16 kinderen van 2-4 jaar.
Op maandag en vrijdag en in vakanties wordt er 1 verticale stamgroep opgevangen voor maximaal
16 kinderen van 0-4 jaar.
Situatie op locatie op het moment van inspectie
Op het moment van inspectie is het kerstvakantie. De kinderen van het KDV worden opgevangen
in 1 verticale stamgroep, aldus de aanwezige beroepskrachten. De peutergroep is niet aanwezig.
De kinderen van BSO De Speelakker worden op het moment van inspectie opgevangen in de
groepsruimte van de peutergroep van KDV Alles Kids Bant. Een beroepskracht vertelt dat die dag 2
peuters worden opgevangen binnen de BSO-groep. Voor de opvang van de 2 peuters binnen de
BSO-groep is gekozen omdat de peuters daar speelkameraadjes hebben, aldus een beroepskracht.
De toezichthouder geeft tijdens de inspectie aan dat de opvang van KDV kinderen op de BSO
wettelijk gezien niet is toegestaan. De beroepskracht is hier niet van op de hoogte. Nadat de
toezichthouder verteld heeft dat de opvang van peuters op de BSO -groep niet is toegestaan,
worden de 2 peuters teruggehaald van de BSO om een activiteit bij te wonen op het KDV.
Onderbouwing beoordeling
In het telefoongesprek met de houder (11-01-2022) spreekt de houder van het voorval in het
kader van een activiteit. Als de opvang van de peuters op de BSO een activiteit zou zijn zou er,
naast een beschrijving in het pedagogisch beleidsplan, een vast gezicht van de kinderen mee
moeten gaan met de kinderen naar de BSO. Op het moment van inspectie was er geen vast gezicht
van het KDV met de 2 peuters meegegaan naar de BSO. In de toegestuurde pedagogische
werkplannen en in het pedagogisch beleidsplan staat geen duidelijke beschrijving van het bezoeken
van de BSO in het kader van een activiteit of uitstapje. Het kan daardoor niet worden aangemerkt
als activiteit.
In een toegestuurd pedagogisch werkplan van de peutergroep arceert de houder een stuk tekst
over het samenvoegen van groepen. Groepen van 2 verschillende locaties (KDV en BSO) kunnen
niet worden samengevoegd tenzij er sprake is van een combinatiegroep. Op KDV Alles Kids Bant is
geen combinatiegroep gevestigd..
Tijdens het telefoongesprek met de houder, spreekt de houder wat betreft de opvang van de
peuters op de BSO, over een incident. De toezichthouder beoordeelt dit voorval niet als incident.
Tijdens een eerder jaarlijks onderzoek van BSO De Speelakker (10-01-2019) bleek dat kinderen
van de BSO op de vrijdagen werden opgevangen op KDV Alles Kids Bant. Dit voorval is destijds
met de houder besproken. De houder is ervan op de hoogte dat KDV kinderen niet mogen worden
opgevangen op de BSO.
Vanuit het Besluit Kwaliteit Kinderopvang
Kinderen moeten worden opgevangen in een vaste stam-/basisgroep. In het Besluit kwaliteit
kinderopvang is daarnaast (art 9 lid 9/18 lid 4; per opvangsoort) geregeld dat kinderen met een
schriftelijke verklaring, onder beperkte voorwaarden, in een specifiek omschreven periode kunnen
worden geplaatst in een andere stamgroep (w.b.t. de dagopvang) of een andere basisgroep (w.b.t.
buitenschoolse opvang). Het plaatsen van KDV-kinderen en BSO-kinderen in 1 groep is
daarmee per definitie niet gelegitimeerd in het Besluit.
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Vaste gezichten
Op KDV Alles Kids Bant zijn vaste beroepskrachten werkzaam verdeeld over de week.
Voor de 2 peuters die op het moment van inspectie werden opgevangen op de BSO was geen vast
gezicht aanwezig op de BSO. De aanwezige beroepskracht was de beroepskracht van BSO De
Speelakker en geen vast gezicht van KDV Alles Kids Bant.

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is
voldaan:
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.
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)
Aan een kind van één jaar of ouder worden ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen,
waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat kind. Indien
er vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten tegelijkertijd gewerkt
wordt dan worden er ten hoogste vier vaste beroepskrachten toegewezen aan een kind van één
jaar of ouder.
(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 5 en 19a Besluit kwaliteit kinderopvang)

Gebruikte bronnen












Interview houder (telefonisch 11-01-2022)
Interview anders namelijk: (beroepskrachten)
Observatie(s) (pedagogische praktijk)
Personenregister Kinderopvang (geraadpleegd op 11-01-2022)
Diploma/kwalificatie beroepskrachten (beroepskrachten)
Pedagogisch beleidsplan (Alles Kids 2021)
Pedagogisch werkplan (Alles Kids Bant Peutergroep en Verticale groep, 2021)
Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) (PBM-ers)
Overzicht inzet pedagogisch beleidsmedewerker(s) (Coachplan Alles Kids 2021 en 2022)
E-mailbericht gemeente NOP, 13-01-2022
E-mailberichten houder, 10,11 en 12 januari 2022
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Veiligheid en gezondheid
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
De houder moet zorgen voor veilige en gezonde opvang. Hiervoor heeft de houder vastgelegd wat
de risico’s zijn voor de veiligheid en gezondheid van kinderen. Ook beschrijft de houder: wat hij/zij
doet om risico’s klein te houden, hoe de kinderen met kleine risico’s leren omgaan en hoe
beroepskrachten handelen als er toch iets gebeurt. En de houder besteedt aandacht aan het risico
op grensoverschrijdend gedrag.
De houder betrekt medewerkers bij het maken van dit veiligheid - en gezondheidsbeleid. De houder
zorgt ervoor dat de beroepskrachten handelen volgens het beleid.
Er is een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de houder moet de kennis en het
gebruik van deze meldcode bevorderen.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een
beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.

Veiligheids- en gezondheidsbeleid
Op KDV Alles Kids Bant werken de beroepskrachten met het veiligheids- en gezondheidsbeleid
'Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid 2021'.
De Wet kinderopvang stelt eisen aan het veiligheids- en gezondheidsbeleid. Alle vereiste
onderwerpen moeten duidelijk beschreven staan. De toezichthouder beoordeelt het beleidsplan.

Beoordeling:
De risico's met grote gevolgen voor kinderen staan voldoende beschreven in het
veiligheids- en gezondheidsbeleid. De te nemen maatregelen en de handelswijzen staan
voldoende beschreven in het beleid. De inzichtelijkheid van het beleid staat voldoende
beschreven. In de praktijk wordt voldoende volgens het beleid gewerkt. De houder
draagt zorg voor de aanwezigheid van een EHBO -er.

In het veiligheids- en gezondheidsbeleid staat een concrete beschrijving van:

De belangrijkste risico's met grote gevolgen voor de veiligheid en gezondheid van kinderen.

De maatregelen die worden genomen om het risico te beperken. De beschrijving van hoe er
wordt gehandeld als het risico zich toch voordoet.

De manier waarop het beleid inzichtelijk is voor ouders en beroepskrachten.
Aanwezigheid van een EHBO-er
Op het moment van inspectie zijn er 2 beroepskrachten aanwezig met een geldig en erkend EHBO certificaat.
Werken volgens het beschreven beleid
De toezichthouder stelt de beroepskrachten vragen over het veiligheids- en gezondheidsbeleid en
observeert hun handelen. Daaruit blijkt dat zij voldoende bekend zijn met het veiligheids - en
gezondheidsbeleid van KDV Alles Kids Bant.
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Op locatie voldoet aan de eisen:

Een beroepskracht vertelt dat het verschoningskussen na elke verschoning wordt
gedesinfecteerd met een spray.

De groepsdeuren zijn voorzien van vingerstrips.

Radiatoren zijn voorzien van een ombouw.

Op de groepen staan ramen open voor ventilatie. De CO2-meter in de groepsruimte geeft op
het moment van inspectie een ppm-waarde aan van 1012. Dit is te hoog. De beroepskracht zet
direct extra ramen open en geeft aan de waarde in de gaten te houden.

De temperatuur van de koelkast is 7 graden. Geopende producten zijn gecodeerd en worden
maximaal 1 week bewaard.

De bedjes in de slaapruimtes hebben een dakje en passende matrasjes.

Schoonmaakmiddelen zijn hoog weggezet, buiten het bereik van de kinderen.
Aandachtspunt
In de toiletruimte van de kinderen zijn zeep en stoffen handdoeken aanwezig. De beroepskracht
geeft aan dat de handdoek elke dag wordt vervangen. De toezichthouder geeft aan dat de
handdoek elk dagdeel zou moeten worden vervangen en dat papieren handdoeken, zeker in d eze
coronaperiode, een hygiënischer alternatief zijn. De beroepskracht zegt toe de stoffen handdoek te
zullen vervangen door papieren handdoeken aangezien deze op locatie aanwezig zijn. De
toezichthouder vertrouwt erop dat de beroepskracht het aandachtspun t oppakt.

Gebruikte bronnen





Interview anders namelijk: (beroepskrachten)
Observatie(s) (pedagogische praktijk)
EHBO certifica(a)t(en) (beroepskrachten)
Beleid veiligheid- en gezondheid (Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid 2021)

14 van 21
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 06-01-2022
Kinderopvang Alles Kids Bant te Bant

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)
Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de taken
die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de dagop vang kunnen uitvoeren en de
wijze waarop zij hierbij worden begeleid.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder d 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 gre nzen 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 participerende ouder;
c. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder o f 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;
d. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen worden opgevangen;
e. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over
de kinderen die worden opgevangen;
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f. 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 f
ingeschreven in het personenregister kinderopvang.
(art 1.50 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 1.48d 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.
(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1, 2 en 19a Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7
lid 1 Regeling Wet kinderopvang)
Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een vo or de werkzaamheden passende opleiding
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang.
(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 z etten beroepskrachten en het aantal aanwezige
kinderen in een stamgroep wordt bepaald op grond van de 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 de rekenregels.
(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4, 7, 9 en bijlage 1 onderdeel
a en c Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9 Regeling Wet kinderopvang)
Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers
De houder van het kindercentrum zet de pedagogisch beleidsmedewerker voor het coachen van
beroepskrachten bij de uitvoering van hun werkzaamheden en de totstandkoming en
implementatie van pedagogische beleidsvoornemens voor het vereiste aantal uren in. Het minimaal
aantal uren inzet wordt jaarlijks bepaald op grond van de rekenregels in het besluit.
(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 8 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderop vang)
De houder van een kindercentrum bepaalt jaarlijks, indien hij meer dan één kindercentrum
exploiteert, de wijze waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch
beleidsmedewerkers worden ingezet, verdeelt over de verschillende kind ercentra en legt dit
schriftelijk vast zodat dit inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. De houder geeft de
verdeling zodanig vorm dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van
de werkzaamheden.
(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 8 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang )
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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 o p grond van tabel 1 in bijlage 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)
Aan een kind van één jaar of ouder worden ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen,
waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat kind. Indien
er vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten tegelijkertijd gewerkt
wordt dan worden er ten hoogste vier vaste beroepskrachten toegewezen aan een kind van één
jaar of ouder.
(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 5 en 19a Besluit kwaliteit kinderopvang)
De houder van een kindercentrum deelt de ouders en het kind mee tot welke stamgroep het kind
behoort en welke beroepskracht dan wel beroepskrachten op welke dag aan de desbetreffende
stamgroep zijn toegewezen.
(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 9 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang )
Aan een kind in de leeftijd tot één jaar worden ten hoogste twee vaste beroepskrachten
toegewezen, waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat
kind. Indien er vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten
tegelijkertijd gewerkt wordt dan worden er ten hoogste drie vaste beroepskrachten to egewezen
aan een kind in de leeftijd tot één jaar.
(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 4 en 19a Besluit kwaliteit kinderopvang)
Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en
bespreekt de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Tevens is de mentor voor de
ouders aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind.
(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet Kinderopvang; art 9 lid 11 Besluit kwaliteit k inderopvang)

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 )
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de
opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich brengt, waarbij in ieder geval
wordt ingegaan op:
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen;
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen;
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- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding,
stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen.
(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit kwaliteit
kinderopvang )
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is
aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen,
teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het
risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich
verwezenlijken.
De houder van een kindercentrum beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op het inperken van
het risico op grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze waarop hij de dagopvang zodanig
organiseert dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair de werkzaamheden
uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene.
(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder c Besluit kwaliteit
kinderopvang )
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de
houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids - en
gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten,
beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders.
(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder e Besluit kwaliteit
kinderopvang )
De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende de dagopvang te allen
tijde ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp
aan kinderen conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere
regels.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 8 Regeling
Wet kinderopvang )
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening

: Kinderopvang Alles Kids Bant

Website

: http://www.alleskidsrutten.nl

Vestigingsnummer KvK

: 000037764985

Aantal kindplaatsen

: 28

Gesubsidieerde voorschoolse educatie

: Nee

Gegevens houder
Naam houder

: Kinderopvang Alles Kids B.V.

Adres houder

: Sportweg 52A

Postcode en plaats

: 8313 AR 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

: M. Starink

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente

: Noordoostpolder

Adres

: Postbus 155

Postcode en plaats

: 8300 AD EMMELOORD

Planning
Datum inspectie

: 06-01-2022

Opstellen concept inspectierapport

: 13-01-2022

Zienswijze houder

: 17-01-2022
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Vaststelling inspectierapport

: 17-01-2022

Verzenden inspectierapport naar houder

: 17-01-2022

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 17-01-2022

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.
Op 6 januari 2022 heeft de GGD een onaangekondigde inspectie verricht op Kinderdagverblijf Alles
Kids in Bant. Tijdens dit onderzoek werden er tekortkomingen geconstateerd binnen het domein
Personeel & Groepen wat betreft de opvang in stamgroepen en de aanwezigheid van vaste
gezichten.
Na zorgvuldig nalezen begrijpt Alles Kids de wet en regelgeving rondom het opvangen van
kinderen in stamgroepen. Kinderen verblijven in stamgroepen, met een eigen pedagogisch
medewerker als vast gezicht.
Op het moment van de inspectie was he t kerstvakantie. De roosters van medewerkers en groepen
zijn vooraf bekend en in theorie kloppend aan de wet en regelgeving. Een peutergroep met een
vast gezicht als pm-er en een 0-4 groep met een vast gezicht als pm-er. De praktijk was anders, er
waren minder kinderen dan verwacht en er moest noodopvang zijn voor de BSO kinderen met
ouders in de cruciale sectoren.
De pm-er van de peutergroep is samen gaan voegen met de 0-4 groep. Daarbij bleven 2 peuters
achter in het peuterlokaal met een BSO medewerker.
In het peuterlokaal werden 3 BSO kinderen opgevangen voor noodopvang. Alles Kids was niet op
de hoogte van de wet en regelgeving rondom het organiseren van de noodopvang. In de
veronderstelling dat de noodopvang binnen de organisatie Alles Kids mocht plaatsvinden in het
peuterlokaal, niet wetende dat ook de gemeente hiervoor toestemming zou moeten geven, zijn
deze kinderen met BSO medewerker daar naar ons idee veilig en vertrouwd opgevangen.
Nu blijkt dat dit wettelijk onjuist is, zullen we in de mogelijke toekomstige noodopvangsituaties,
BSO kinderen opvangen op de BSO locatie De Speelakker.
Het samenvoegen van de 0-4 groep en de peutergroep zullen we nader omschrijven in onze
werkplannen. Wanneer de noodopvang niet had plaatsgevonden in het peuterlo kaal was er ook
geen sprake geweest van een overtreding. De beide peuters mochten verblijven in hun eigen
peuterlokaal met voor hun een vast gezicht maar waren dan niet in het peuterlokaal geweest op de
bewuste dag.
We betreuren het zeer dat, ondanks het verdere positieve rapport, de inspecteur een handhaving
adviseert. Alles Kids is van mening dat zij goede en veilige opvang biedt aan de kinderen op alle
groepen. In de deze bijzondere tijd van corona en alles wat daarbij hoort, kijken wij vooral naar
het welzijn van de kinderen. We begrijpen dat de wet en regelgeving hierin niet flexibel kan mee
bewegen maar vinden dit wel erg jammer.
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