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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek.
Beschouwing
Deze beschouwing beschrijft de resultaten van dit jaarlijks onderzoek. Na de feiten over het
kindercentrum volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden elders in het rapport per domein
verder uitgewerkt.
Feiten over het kindercentrum
Kinderdagverblijf De Bonte Koe is gehuisvest in een pand aan de Honingloweg 30 te Losser.
De opvang vindt plaats in drie stamgroepen. Het Landelijk Register Kinderopvang en
Peuterspeelzalen laat zien dat er 41 kinderen kunnen worden opgevangen in de leeftijd van 0 tot 4
jaar.
Inspectiegeschiedenis
* 12 augustus 2014, jaarlijks onderzoek. Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden.
* 13 oktober 2015, jaarlijks onderzoek. Er zijn tekortkomingen geconstateerd binnen het domein
'Veiligheid en gezondheid'.
* 25 februari 2016, nader onderzoek. De tekortkomingen zijn opgeheven.
* 28 juni 2016, jaarlijks onderzoek. Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden.
Bevindingen op hoofdlijnen
De houder voldoet aan de voorwaarden die tijdens dit jaarlijks onderzoek zijn onderzocht.
De gezondheidsrisico's ten aanzien van de aanwezige dieren, kippen, geiten en konijnen, zijn
besproken met de houder. Tevens zijn de risico's ten aanzien van het slapen in kinderwagens
besproken. Naast de bedden in de slaapkamers en de buitenbedjes, worden baby's in
kinderwagens gelegd om te slapen. De toezichthouder en houder hebben gesproken over de
mogelijke risico's die hierbij aanwezig zijn.
De houder hanteert diverse documenten waarin zij maatregelen beschrijft om de risico's te
minimaliseren.
Advies aan College van B&W
Geen handhaving.

3 van 11
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 02-02-2017
KDV De Bonte Koe te Losser

Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘Pedagogisch klimaat’. Per aspect
wordt(en) eerst de praktijkobservatie(s) beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de
wettelijke criteria.
Bij de observatie van de pedagogische praktijk maakt de inspecteur gebruik van het
Veldinstrument observatie pedagogische praktijk 0-4 jaar (versie januari 2015). Daarin staan
specifieke aspecten waarop wordt geobserveerd. De beschrijvingen, die cursief zijn weergegeven,
zijn aan dit instrument ontleend en tijdens het onderzoek op locatie geconstateerd. Bij het
beoordelen van de observaties is uitgegaan van 4 basisdoelen vanuit de Wet Kinderopvang,
waaraan de pedagogische praktijk minimaal moet voldoen, namelijk:

emotionele veiligheid;

persoonlijke competentie;

sociale competentie;

normen en waarden.
Pedagogische praktijk
Emotionele veiligheid
De beroepskrachten communiceren met de kinderen.
Observatie 1
Uit de interviews met de beroepskrachten komt naar voren dat zij ieder kind in de groep kennen.
De beroepskrachten kunnen wat vertellen over de verschillende karakters van de kinderen, de
gezinssamenstellingen en eventuele allergieën. De dagprogramma's van de kinderen zijn bekend.
Observatie 2
De beroepskrachten gedragen zich sensitief en responsief naar de kinderen. Zij laten actief merken
dat ze de kinderen begrijpen en reageren adequaat. Een voorbeeld deed zich voor in de babygroep.
Een beroepskracht zag dat een kind moe was en bracht haar in overleg met haar collega's naar
bed. De beroepskracht verwoordde haar handelingen tijdens de verschoning en praatte tegen het
kind: "Wil jij even lekker buiten slapen?"
Ook als één van de kinderen na het eet- en drinkmoment wat ongeduldig wordt in de stoel,
reageert een beroepskracht: "Kom maar. Wat zei mama vanmorgen? Kun jij al een paar pasjes
lopen? Dat wil ik wel zien hoor."
Persoonlijke competentie
Kinderen hebben de mogelijkheid om (leer)ervaringen op te doen dankzij de groep, spelmateriaal,
activiteitenaanbod en inrichting.
Observatie
De stamgroepen van het kinderdagverblijf zijn ingericht naar leeftijd. De babygroep is voorzien van
een ruime grondbox en een hoge box. Het spelmateriaal varieert van zacht materiaal voor de
allerkleinsten tot blokken en een keukentje voor de oudere kinderen van deze groep. De
groepsruimten van de peuters hebben diverse speelhoeken, waaronder een leeshoek, een huishoek
en een autohoek, allen met toebehoren. Het spelmateriaal is divers en voldoende voor de
verschillende ontwikkelingsgebieden.
De buitenruimte is opgesplitst in een ruimte voor de baby's en een ruimte voor de peuters.
Daarnaast is er een moestuin en zijn er dierenverblijven met kippen, geiten en konijnen. De
kinderen speelden ten tijde van het inspectiebezoek met de fietsjes, in de zandbak en het
speelhuisje of op de glijbaan.
Sociale competentie
De kinderen zijn deel van de groep.
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Observatie
De beroepskrachten zetten zich in voor een positieve sfeer. Er worden grapjes gemaakt, ze zijn
behulpzaam en hebben aandacht en zorg voor alle kinderen. In peutergroep de Koetjes haalde een
beroepskracht de jassen van de kinderen op en legde deze op grond. De kinderen mochten
proberen zelf hun jas en nadien ook laarsjes aan te trekken. De beroepskrachten stimuleerden en
complimenteerden de kinderen: "X, pak de roze laarsjes maar. Die kun je zelf wel aandoen, want
je gaat al bijna naar school hè?"
De kinderen werden aangesproken op hun medeverantwoordelijkheid voor een positieve sfeer en
omgang met elkaar: "Luister eens X, kijk mij eens aan. Je moet nog even blijven zitten anders
struikel je en val je bovenop op Y. We gaan zo naar buiten."
Normen en waarden
Afspraken, regels en omgangsvormen zijn herkenbaar aanwezig en worden toegepast.
Observatie
De beroepskrachten hanteren de afspraken en regels op eenduidige wijze. In het interview vertelde
een beroepskracht dat het wassen van de handen na het buiten spelen erg belangrijk is en dat hier
goed op wordt gelet. "De kinderen weten dat wij dit altijd na het buiten spelen doen. De
meeste kinderen doen bij binnenkomst al gelijk hun mouwtjes omhoog."
Conclusie
De houder draagt zorg voor het waarborgen van de emotionele veiligheid, de ontwikkeling van de
persoonlijke en sociale competentie en voor de overdracht van normen en waarden. De houder
geeft aan dat het pedagogisch beleidsplan wordt besproken in de teamvergadering. Dit wordt door
de beroepskrachten bevestigd.
Gebruikte bronnen:

Observaties

Website
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Personeel en groepen
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'Personeel en groepen'. Per aspect
worden eerst de gegevens beschreven over het kindercentrum. Daarna volgt een oordeel op basis
van de wettelijke criteria.
Verklaring omtrent het gedrag
De toezichthouder heeft de verklaringen omtrent het gedrag van de twee huishoudelijk
medewerksters en de stagiaire beoordeeld. De overige verklaringen zijn reeds beoordeeld in 2016.
De houder geeft in het interview aan dat er het afgelopen jaar geen nieuwe beroepskrachten in
dienst zijn getreden.
Conclusie
De verklaringen voldoen aan de gestelde eisen.
Passende beroepskwalificatie
De diploma's van de beroepskrachten zijn reeds beoordeeld in 2016. De houder geeft in het
interview aan dat er het afgelopen jaar geen nieuwe beroepskrachten in dienst zijn getreden.
Conclusie
Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang.
Opvang in groepen
Kinderdagverblijf De Bonte Koe heeft 3 stamgroepen. Er kunnen in totaal maximaal 41 kinderen
worden opgevangen.
Groep
Kalfjes
Koetjes
Stiertjes

Leeftijd
0 tot 2 jaar
1,5 tot 4 jaar
1,5 tot 4 jaar

Maximale groepsgrootte
13 kinderen
14 kinderen
14 kinderen

Conclusie
Er wordt voldaan aan de grootte en samenstelling van de stamgroepen.
Beroepskracht-kindratio
Voor het berekenen van de beroepskracht-kindratio wordt gebruik gemaakt van de rekentool:
1ratio.nl (in opdracht van het ministerie van SZW ontwikkeld op basis van afspraken tussen de
Brancheorganisatie Kinderopvang en de belangenvereniging van ouders: BOinK).
Ten tijde van het inspectiebezoek was de beroepskracht-kindratio als volgt:
Groep
Kalfjes
Koetjes
Stiertjes

Aantal kinderen
12, waarvan 4 nuljarigen
12
13

Aantal beroepskrachten
3
2
2

Conclusie
Er wordt voldaan aan de verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk
gelijktijdig aanwezige kinderen in de stamgroepen.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder mevrouw Loos)
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Interview (beroepskrachten)
Verklaringen omtrent het gedrag
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogische praktijk
De houder draagt zorg voor uitvoering van 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)

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)

Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag
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 na 1 maart
2013.
(art 1.50 lid 3 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 op dat moment niet ouder dan twee
maanden.
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger is niet ouder dan
twee jaar.
(art 1.50 lid 4, 8 en 9, art 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 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)

Opvang in groepen
De opvang vindt plaats in stamgroepen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

8 van 11
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 02-02-2017
KDV De Bonte Koe te Losser

De stamgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen tot 1 jaar.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

OF
De stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar waarvan maximaal 8 kinderen tot
1 jaar.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 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)

Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt
afgeweken van de beroepskracht-kindratio.
(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 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:

KDV De Bonte Koe
http://www.kinderopvangdebontekoe.nl
41
Nee

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

:
:
:
:
:
:

De Bonte Koe V.O.F.
Honingloweg 30
7581PK Losser
www.kinderopvangdebontekoe.nl
54171539
Ja

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

:
:
:
:
:

GGD Twente
Postbus 1400
7500BK ENSCHEDE
053-4876700
Laura Sauer- Huisman

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Losser
: Postbus 90
: 7580AB LOSSER

Gegevens toezicht

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

:
:
:
:
:
:

02-02-2017
09-02-2017
Niet van toepassing
16-02-2017
17-02-2017
17-02-2017

: 09-03-2017
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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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