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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.
In dit onderzoek is op grond van de bevindingen bij voorgaande inspecties, een beperkt aantal
kwaliteitseisen onderzocht. Dat zijn de volgende:





de
de
de
de

eisen aan het personeel;
opvang in groepen;
beroepskracht-kind-ratio;
pedagogische kwaliteit.

Beschouwing
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over
kinderdagverblijf het Lammetje en de inspectiegeschiedenis, volgen de bevindingen. Deze worden
elders in het rapport uitgewerkt.
Feiten over kinderdagverblijf het Lammetje.
Kinderdagverblijf (KDV) het Lammetje is een kleinschalig KDV welke gelegen is in de wijk
Stadshagen.
Het KDV is gehuisvest in het woonhuis van de houder.
Het KDV staat geregistreerd met 6 kindplaatsen.
Inspectiegeschiedenis

21-01-2015: onderzoek voor registratie. De toezichthouder (GGD) ziet geen bezwaren tegen
exploitatie van dit kinderdagverblijf met 6 kindplaatsen.

24-04-2015: onderzoek na registratie. Er zijn tekortkomingen geconstateerd met betrekking
tot de meldcode, het vierogen principe en de klachtenregeling. De overige getoetste
voorwaarden voldoen aan de Wet Kinderopvang.

22-09-2015: nader onderzoek. De tekortkomingen zijn hersteld.

27-10-2016: jaarlijks onderzoek. Er zijn geen tekortkomingen geconstateerd.
Bevindingen op hoofdlijnen
Tijdens dit jaarlijks onderzoek zijn geen tekortkomingen geconstateerd.
Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat

Pedagogische praktijk
Tijdens het inspectiebezoek is de pedagogische praktijk getoetst in theorie en in de praktijk. Bij de
observatie van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het Veldinstrument
observatie kindercentrum (januari 2015). Daarin staan specifieke aspecten waarop wordt
geobserveerd.
Het observatie-instrument bevat voor elke voorwaarde indicatoren. Deze worden gebruikt bij het
beschrijven van de pedagogische praktijk.
Tijdens de inspectie zijn er 2 kinderen aanwezig. 1 kind is aan het spelen en het andere kind ligt in
bed. De beroepskracht is tevens houder.
Emotionele veiligheid
Indicator: ‘De beroepskrachten communiceren met de kinderen.’
Observatie
De beroepskracht heeft korte gesprekjes met kinderen waarbij beiden bijdragen aan de voortgang
en inhoud van het gesprek. Aan tafel praat de beroepskracht met het kind over verschillende
dingen. De beroepskracht gedraagt zich sensitief en responsief naar de kinderen. Zij laat actief
merken dat zij het kind begrijpt en reageert daar adequaat op. Wanneer de beroepskracht met de
toezichthouder aan een tafel gaat zitten vraagt ze of het kind er bij wil komen zitten. Ze benoemt
dat hij dat altijd zo gezellig vindt en wanneer het kind aangeeft dat hij dat wel wil tilt ze het kind in
de kinderstoel bij de tafel.
Indicator: ‘Er heerst een ontspannen, open sfeer in de groep.’
Observatie
Er is een aangename sfeer in de groep. Het kind toont in zijn gedrag dat hij zich op zijn gemak
voelt.
Hij laat positieve emoties zien. De emoties zijn passend bij de situatie.
Tijdens de observatie is te zien dat het kind op zijn gemak is in contact met de beroepskracht en
in de ruimte. Er staat een muziekje op en hij danst, lacht en zingt mee op de muziek. Hieraan is
duidelijk te merken dat hij blij is.
Ontwikkeling van de persoonlijke competentie
Indicator: ‘Kinderen hebben de mogelijkheid om (leer)ervaringen op te doen dankzij de groep,
spelmateriaal, activiteitenaanbod en inrichting.’
Observatie
In het dagprogramma zijn activiteiten opgenomen die gericht zijn op en/of aanzetten tot
taalverrijking. De beroepskracht leest een boekje met het kind dat wakker is. Ze zitten samen op
de bank. De beroepskracht vraagt tijdens het voorlezen verschillende dingen aan het kind. Over
wat er in het boekje te zien is. Er worden kleuren benoemd en er wordt samen geteld. Als het
boekje uit is vraagt de beroepskracht of het kind nu het boekje aan haar voor wil lezen. Dat doet
het kind vervolgens. Hij doet hierbij hetzelfde als de beroepskracht daarvoor deed. Hij stelt ook
vragen aan de beroepskracht.
Ontwikkeling van de sociale competentie
Indicator: ‘De kinderen zijn deel van de groep.’
Observatie
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De beroepskracht draagt uit dat alle kinderen ertoe doen in de groep. Zij leren kinderen om elkaar
te accepteren en te respecteren. De beroepskracht benoemt dat het kind dat slaapt bijna uit bed
komt. Ze ruimt het speelgoed op waar hij mee gespeeld heeft omdat dat iets minder geschikt is
voor jongere kinderen. Ze legt daarbij uit aan het kind dat dat geen speelgoed is voor kleine
kinderen. Het kind laat zien dat hij het begrijpt en gaat helpen met opruimen. De beroepskracht
benoemt dat ze op die manier het kind de ruimte en de gelegenheid wil geven om met speelgoed
te spelen dat past bij zijn niveau en leeftijd maar dat er ook aandacht moet zijn voor het feit dat de
jongere kinderen niet altijd met hetzelfde speelgoed kunnen spelen.
Conclusie
Tijdens het inspectiebezoek is de pedagogische praktijk conform de Wet Kinderopvang.

Voorschoolse educatie
Het item voorschoolse educatie is niet beoordeeld aangezien er op deze locatie geen
gesubsidieerde voorschoolse educatie wordt aangeboden.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder)

Observaties (pedagogische praktijk)
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Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag
De beroepskracht, werkzaam op deze locatie, is in het bezit van een geldige verklaring omtrent het
gedrag (VOG).
Passende beroepskwalificatie
De beroepskracht tevens houder heeft een beroepskwalificatie dat voldoet aan de gestelde eisen.
Opvang in groepen
Er wordt gewerkt met één stamgroep van maximaal 6 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar.
Conclusie
De houder voldoet aan de voorwaarden uit de wet Kinderopvang.
Beroepskracht-kindratio
Tijdens de inspectie waren er 2 kinderen aanwezig met 1 beroepskracht. Er worden momenteel niet
meer dan 3 kinderen tegelijkertijd opgevangen.
Conclusie
De beroepskracht-kindratio is conform de Wet kinderopvang.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder)

Verklaringen omtrent het gedrag (houder)

Diploma's beroepskrachten (houder)
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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)
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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

:
:
:
:

Gegevens houder
Naam houder
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

: Johanna Lucie Luhukay - Kampman
: 62157582
: Ja

Christelijke Kinderopvang "het Lammetje"
http://www.hetlammetje.tk
6
Nee

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

:
:
:
:
:

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Zwolle
: Postbus 10007
: 8000GA ZWOLLE

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

:
:
:
:
:
:

GGD IJsselland
Postbus 1453
8001BL ZWOLLE
038-4 281 686
Inge Moerenhout

11-05-2017
11-05-2017
Niet van toepassing
12-05-2017
15-05-2017
15-05-2017

: 29-05-2017
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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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