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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 regulier onderzoek.
Beschouwing
De beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over het
kinderdagverblijf en de inspectiegeschiedenis, volgen de bevindingen. Eventuele overtredingen
worden bij het "Advies aan gemeente" per domein verder uitgewerkt.
Feiten over kinderdagverblijf Camelot:
Kinderdagverblijf Camelot is gevestigd in Genderen en biedt, ten tijde van het onderzoek, in 2
groepen opvang aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar.
Ruimtes:
De babygroep heeft een bruto oppervlakte van 44 m².
De peutergroep heeft een bruto oppervlakte van 44 m².
De gang heeft een bruto oppervlakte van 37 m².
Inspectiegeschiedenis:
Het kinderdagverblijf is in 2012 en 2013 bezocht voor een verkort regulier inspectiebezoek, er zijn
geen overtredingen geconstateerd.
Bevindingen op hoofdlijnen:
De houder voldoet aan alle voorwaarden die bij deze jaarlijkse inspectie zijn onderzocht.
Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Binnen dit domein zijn de volgende competenties geobserveerd en beoordeeld:

emotionele veiligheid;

persoonlijke competentie;

sociale competentie;

overdracht van normen en waarden.
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het Veldinstrument
observatie kindercentrum.
Pedagogische praktijk
Pedagogisch medewerksters zijn op de hoogte van het pedagogisch beleidsplan.
Emotionele veiligheid:
Er heerst een open, ontspannen sfeer op de groepen.
Het Welbevinden van de kinderen is goed. Ze gedragen zich ondernemend, energiek en vol
aandacht. Ze genieten zichtbaar van de dingen die gebeuren. De kinderen hebben plezier met
elkaar en spelen met elkaar.
Conclusie:
Op kinderdagverblijf Camelot wordt de emotionele veiligheid gewaarborgd.
Persoonlijke competentie:
Kinderen hebben de mogelijkheid om eigen ervaringen op te doen middels spelmateriaal,
activiteitenaanbod en inrichting.
Tijdens het vrij spel is het speelgoed bereikbaar voor de kinderen. Kinderen krijgen de ruimte in
het verkennen en verleggen van hun grenzen, terwijl de beroepskrachten toekijken en steun
bieden waar dit nodig is.
Conclusie:
Op kinderdagverblijf Camelot wordt de persoonlijke competentie gewaarborgd.
Sociale competentie:
De kinderen maken deel uit van het groepsgebeuren.
De beroepskrachten dragen actief bij aan een positieve groepssfeer door behulpzaam te zijn en
aandacht te hebben voor alle kinderen. Kinderen worden positief benaderd en krijgen
complimentjes als goed zo en heel goed gedaan.
Conclusie:
Op kinderdagverblijf Camelot wordt de sociale competentie gewaarborgd.
Normen en waarden:
Afspraken, regels en omgangsvormen zijn duidelijk
Beroepskrachten passen afspraken, regels en omgangsvormen consequent toe.
Kinderen worden aangesproken met hun naam, kinderen wordt geleerd alsjeblieft en dankjewel te
zeggen.
Conclusie:
Op kinderdagverblijf Camelot worden de normen en waarden gewaarborgd.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder)

Interview anderen (pedagogisch medewerksters)

Observaties (praktijktoets tijdens onderzoek)
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Personeel en groepen
Binnen dit domein zijn de medewerkers steekproefsgewijs gecontroleerd op een passende
beroepskwalificatie en een geldige verklaring omtrent het gedrag.
De beroepskracht-kindratio en de stamgroepen zijn gecontroleerd door middel van roosters,
presentielijsten en bezettingslijsten. Beoordeeld is of de praktijk met de theorie overeenkomt.

Verklaring omtrent het gedrag
De beroepskrachten zijn in het bezit van een verklaring omtrent gedrag die voldoet aan de eisen
vanuit de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.
Passende beroepskwalificatie
De beroepskrachten beschikken over een passende beroepskwalificatie zoals opgenomen in de CAO
kinderopvang.
Opvang in groepen
De dagopvang bestaat uit twee stamgroepen.
De babygroep, hier worden maximaal 12 kinderen tussen de 0 en 2 jaar opgevangen.
De peutergroep, hier worden maximaal 14 kinderen tussen de 2 en 4 jaar opgevangen.
De kinderen worden opgevangen in hun eigen stamgroep. Iedere stamgroep heeft vaste
beroepskrachten.
Op rustige dagen kunnen stamgroepen worden samengevoegd.
Conclusie:
De voorwaarden met betrekking tot de opvang in groepen wordt nageleefd.
Beroepskracht-kindratio
Op beide groepen zijn de planningslijsten van verschillende dagen ingezien. Daarnaast is het
personeelsrooster bekeken.
Conclusie:
Uit het documentenonderzoek en uit de observatie in de praktijk is gebleken dat er wordt voldaan
aan de beroepskracht-kind-ratio.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder)

Interview anderen (pedagogisch medewerksters)

Observaties (praktijktoets tijdens onderzoek)

Verklaringen omtrent het gedrag

Diploma's beroepskrachten

Presentielijsten

Personeelsrooster
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Inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogische praktijk
De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan.
(art 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 en 1.50 lid 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 en 1.50 lid 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 en 1.50 lid 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 en 1.50 lid 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
Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang
van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd.
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is bij aanvang
van de werkzaamheden niet ouder dan twee maanden.
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De verklaringen omtrent het gedrag die zijn afgegeven vóór 1 maart 2013 zijn niet ouder dan twee
jaar.
(art 1.50 lid 3 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Passende beroepskwalificatie
Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie
zoals in de cao kinderopvang is opgenomen.

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1, 2 en 3 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Opvang in groepen
De opvang vindt plaats in stamgroepen.

(art 1.50 lid 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 1.50 lid 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 1.50 lid 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 6 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 1.50 lid 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 1.50 lid 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

:
:
:
:

Stichting Kindercentrum Camelot
http://www.kindercentrumcamelot.nl
34
Ja

Gegevens houder
Naam houder
Adres houder
Postcode en plaats
KvK nummer

:
:
:
:

Stichting Kindercentrum Camelot
Akkerstraat 11 a
4265HZ GENDEREN
18069605

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

:
:
:
:
:

GGD West-Brabant
Postbus 3024
5003DA TILBURG
076-5282000
K Zonneveld

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: AALBURG
: Postbus 40
: 4260AA WIJK EN AALBURG

Gegevens toezicht

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

:
:
:
:
:

26-11-2014
26-11-2014
28-11-2014
01-12-2014
03-12-2014

: 03-12-2014
: 22-12-2014
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
wij zijn zeer tevreden met het positieve resultaat van deze inspectie

Met vriendelijke groet,
Ineke van ’t Noordende
Kindercentrum Camelot
Akkerstraat 11a
4265 HZ Genderen
0416-351524
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