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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 onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 
In dit inspectierapport zijn niet alle items beoordeeld, omdat er sprake is van een zogeheten 
risicogestuurd toezicht (RGT). Met behulp van het model risicoprofiel zijn de inspectieactiviteiten 
bepaald. Deze inspectieactiviteiten richten zich primair op de kwaliteit van de dagelijkse praktijk, 
aangevuld met aandachtspunten uit vorige inspecties. 

 
Beschouwing 

Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij het risicogestuurd onderzoek. Na de feiten over het 
kindercentrum en de inspectiegeschiedenis, volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden 
elders in het rapport per domein en de daarbij horende inspectie-items verder uitgewerkt. 
  
Feiten over kindercentrum 
Kinderdagverblijf 'Duimelot' is gezamenlijk met de buitenschoolse opvang 'Hand in Hand' 
gehuisvest in de Multi Functionele Accommodatie (MFA) 'Sindron'. Hier is ook de basisschool en een 
supermarkt gevestigd. 
  
De BSO is met 60 kindplaatsen in het Landelijk Register Kinderopvang geregistreerd. 
De kinderen worden opgevangen in drie stamgroepen: een babygroep, een dreumesgroep en een 
peutergroep. 
De openingstijden zijn maandag tot en met vrijdag van 7:30 - 18:00 uur. 
  
Inspectiegeschiedenis: 
Tijdens de risicogestuurde onderzoeken op 18-08-2015, 10-11-2016 en 19-09-2017 werd voldaan 
aan de getoetste kwaliteitseisen. 
  
Bevindingen op hoofdlijnen: 
Tijdens dit risico gestuurd (jaarlijks) onderzoek is gebleken dat de houder wederom voldoet aan de 
getoetste kwaliteitseisen. 

 
Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 
 
Tijdens deze inspectie is het algemeen pedagogisch beleidsplan beoordeeld. 
  
Tijdens deze inspectie is geobserveerd of de beroepskrachten in de praktijk van de opvang 
handelen naar de pedagogische basisdoelen in het algemeen en het pedagogisch beleidsplan 
specifiek. 
  
Voor de observatie van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het 
Veldinstrument observatie pedagogische praktijk 0-4 jaar (versie januari 2015). 
  
 
Pedagogisch beleid 

 
De houder heeft een pedagogisch beleidsplan opgesteld waarin de voor het kindercentrum 
kenmerkende visie op de omgang met kinderen is beschreven. 
  
Inhoudelijk is het pedagogisch beleidsplan bij dit onderzoek alleen op de volgende voorwaarde 
beoordeeld:  
  
• de wijze waarop de mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind 

periodiek met de ouders bespreekt en de wijze waarop aan de ouders en het kind bekend 
wordt gemaakt welke beroepskracht de mentor is van het kind. 

  
Conclusie  
Het pedagogische beleidsplan voldoet aan de gestelde eisen voor deze voorwaarde. 
 
 
Pedagogische praktijk 

 
Onderdeel van de inspectie is een observatie van de pedagogische praktijk. Beoordeeld wordt of 
aan de voorwaarden voor verantwoorde dagopvang wordt voldaan.  
Na een beschrijving van het opvoedingsdoel volgt een voorbeeld uit de praktijkobservatie. 
  
Emotionele veiligheid 
De houder draagt er zorg voor dat 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. 
  
De beroepskrachten communiceren met kinderen 
Observatie  
De beroepskrachten hebben korte gesprekjes met de kinderen waarbij beiden bijdragen aan de 
voortgang en inhoud van het gesprek. Zij sluiten op passende wijze aan op de situatie. Het 
volgende voorbeeld deed zich voor. 
X zegt tijdens het eet- en drinkmoment: "Ik heb buiten heel veel mieren gezien." Beroepskracht: 
"Kriebelden die mieren jou? X: "Nee." Vervolgens zegt Y: "Ik vind mieren heel 
leuk." Beroepskracht: "Waarom vind je mieren leuk?" Y: "Omdat ze kriebelen." 
  
Individuele aandacht 
Observatie 
De beroepskrachten reageren op een warme en ondersteunende manier op kinderen. Zij gaan op 
een ongedwongen manier om met de kinderen. Tijdens het eet en drinkmoment zitten de kinderen 
in groepjes van 4 aan tafel zodat de kinderen alle aandacht van de beroepskracht krijgen. Een kind 
dat de handen nog moet wassen, wordt hierin begeleid. Aan tafel vraagt de beroepskracht of de 
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kinderen zelf het fruit in hun bakje willen scheppen. Een kind wil dat niet. Beroepskracht: "Kom 
maar met je bakje dan schep ik het er voor je in." 
  
Persoonlijke competentie 
De houder draagt er zorg voor dat kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling 
van hun motorische vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen 
in staat te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving.  
  
De beroepskrachten ondersteunen en stimuleren de ontwikkeling van kinderen.  
Observatie 
De beroepskrachten sluiten aan bij het ontwikkelingstempo en -niveau van een kind. Ze bieden 
spelmateriaal en activiteiten aan die uitdagend en spannend zijn, zonder het kind daarbij te 
overvragen of te onderschatten. Beroepskrachten verwoorden het ontdekkingsproces. 
In de babygroep (0-1½) is een grote ruimte afgeschermd met een hek. In de ruimte staan o.a. 
allerlei klim- en klautertoestellen. Eén van de kinderen klimt op een houten labyrint. Voordat de 
beroepskracht ingrijpt, probeert hij op verschillende manieren er weer af te gaan. Dat lukt niet. 
Beroepskracht: "X, vindt je het een beetje eng, weet je niet zo goed hoe je er weer af moet? Kom, 
geef mij maar een hand. Ga maar op je buik liggen en schuif maar naar de kant. Nu voelen je 
voeten de grond weer. Zie, zo kun er weer af." 
  
Er is persoonlijke interactie tussen beroepskrachten en individuele kinderen 
Observatie 
De beroepskrachten herkennen de signalen van individuele kinderen, kunnen deze 
correct interpreteren en sluiten hier tijdig op een gepaste wijze aan zodat het kind zich gezien en 
begrepen voelt. Voorbeeld: tijdens het buiten spelen houden een aantal kinderen een grote 
parachute vast voor een spel. Beroepskracht: "X, wil je ook meedoen?" X: "Nee, dat vind ik 
spannend." Beroepskracht: "Samen dan?" Nee, ook niet. De beroepskracht stelt dan voor om 
samen in de zandbak te gaan spelen. Dat is goed.  
   
Sociale competentie 
De houder draagt er zorg voor dat 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. 
  
Observatie  
De kinderen zijn deel van de groep 
Tijdens het buiten spelen wordt een spel met een parachute gespeeld. Acht kinderen houden elk 
een handvat aan de parachute vast. Nu moeten ze samen de parachute hoog houden. 
De beroepskracht gooit er een bal op. De kinderen moeten proberen om deze er zo lang mogelijk 
op te laten liggen. Hilariteit alom als de bal er toch af rolt. 
  
In de groepsruimte hebben kinderen samen een tent gebouwd van gymhekjes, een plank en 
kleden. Ook spelen er kinderen samen met Kaplan en bouwen twee kinderen van grote blokken 
een huis.  
  
Overdracht normen en waarden 
De houder draagt er zorg voor dat kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te 
maken met de algemeen aanvaarde normen en waarden in de samenleving met het oog op een 
respectvolle omgang met anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 
  
Afspraken, regels en omgangsvormen zij herkenbaar aanwezig en worden toegepast.  
Observatie 
Beroepskrachten hanteren de afspraken, regels en omgangsvormen op eenduidige en consequente 
wijze. 
Voorbeelden: 
"Niet op de tafel zitten X. Ook niet op de stoel staan." "Handen wassen voor het eten." "Met een 
vork eten." "Na het toiletbezoek, handen wassen." 
  
Conclusie 
De voorwaarden behorende bij verantwoorde dagopvang worden voldoende gewaarborgd. 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (locatieverantwoordelijke) 
• Interview (beroepskrachten) 
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• Observaties 
• Website 
• Pedagogisch beleidsplan 
• Pedagogisch werkplan 
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Personeel en groepen 
 
In het kader van het risicogestuurd toezicht worden in dit domein alleen de voorwaarden 
beoordeeld die deel uitmaken van de kernzaken uit de Wet kinderopvang. Per aspect worden eerst 
de gegevens beschreven over het kindercentrum. Daarna volgt een oordeel op basis van de 
wettelijke criteria. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

 
De toezichthouder heeft de BSN nummers van 3 beroepskrachten opgevraagd. Aan de hand van 
deze gegevens is gecontroleerd of de beroepskrachten in het personenregister kinderopvang zijn 
ingeschreven en of er vervolgens een koppeling met de houder is gerealiseerd. 
  
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de voorwaarden inzake de verklaringen omtrent het gedrag en het 
personenregister kinderopvang. 
 
 
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen 

 
De toezichthouder heeft de diploma's van de beroepskrachten per e-mail toegezonden gekregen en 
beoordeeld. 
   
Conclusie 
De beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding. De 
opleidingen voldoen aan de beroepskwalificatie-eisen zoals deze worden genoemd in de meest 
recent aangevangen cao kinderopvang en cao welzijn en maatschappelijke dienstverlening. 
 
 
Aantal beroepskrachten 

 
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). 
  
De inspectie vond plaats in de zomervakantie. De beroepskracht-kindratio op de stamgroepen was 
als volgt: 
  
Naam groep  Leeftijd Aantal kinderen aanwezig Aantal pm'ers aanwezig 
babygroep  0-1½  5  1 

  
dreumesgroep  1½-2½  5  1 

  
peutergroep  2,5 - 4  8  1 

  
  
Conclusie 
Op de dag van inspectie werd aan de beroepskracht-kindratio voldaan. 
 
 
Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

 
De opvang vindt plaats in 3 stamgroepen met kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar: 
  
• Babygroep (0 - 1½ jaar); 
• Dreumesgroep (1½ - 2½ jaar); 
• Peutergroep (2½ - 4 jaar). 
  
Mentorschap 
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Aan elk kind is 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 ouders en het 
kind het aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind. 
  
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de voorwaarden inzake stabiliteit van de opvang voor kinderen. 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (locatieverantwoordelijke) 
• Interview (beroepskrachten) 
• Observaties 
• Personen Register Kinderopvang 
• Diploma's beroepskrachten 
• Presentielijsten 
• Personeelsrooster 
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Veiligheid en gezondheid 
 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'Veiligheid en gezondheid'. Per 
aspect worden eerst de gegevens beschreven over het kindercentrum. Daarna volgt een oordeel op 
basis van de wettelijke criteria. 
  
 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

 
De toezichthouder heeft het EHBO certificaat van de aanwezige beroepskracht 
gecontroleerd. 
  
De houder 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. 
 
Gebruikte bronnen: 
• EHBO certificaat 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder 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 ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders 
bespreekt en de wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke 
beroepskracht de mentor is van het kind. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder 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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De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling op basis van het 
burgerservicenummer, met de in artikel 1.50 derde lid van de Wet genoemde personen inclusief 
hemzelf. 
(art 1.48d lid 2 en 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 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen 

Beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding. De 
beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken die voor beroepskrachten worden genoemd in de meest 
recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk, Welzijn en Maatschappelijke 
Dienstverlening worden aangemerkt als beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken voor een 
passende opleiding. 
(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) 

Aantal beroepskrachten 

De verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 
kinderen in een stamgroep (beroepskracht-kindratio) wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 
1a, onderdeel a bij het besluit en de daarbij behorende rekenregels.  
Gebruik kan worden gemaakt van de rekentool op de website www.1ratio.nl  
  
Indien bij dagopvang per dag ten minste tien aaneengesloten uren opvang wordt geboden, kunnen 
in afwijking van het vereist aantal minimaal in te zetten beroepskrachten, voor ten hoogste drie 
uren per dag minder beroepskrachten worden ingezet. Dit met inachtneming van de in het 
pedagogisch beleidsplan vastgestelde tijden waarop minder beroepskrachten kunnen worden 
ingezet dan minimaal vereist op grond van de beroepskracht-kindratio alsmede de tijden waarop in 
ieder geval niet daarvan wordt afgeweken.  
 
Gedurende de uren dat minder beroepskrachten worden ingezet wordt ten minste de helft van het 
aantal vereiste beroepskrachten ingezet. De afwijkende inzet kan op de dagen van de week 
verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a en 7 lid 1, 2 en 4 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 bijlage 1a, 
onderdeel a van het Besluit kwaliteit kinderopvang.  
Het vereiste van opvang in één stamgroep geldt niet: 
- indien kinderen bij activiteiten als beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep 
verlaten;  
- voor een kind dat blijkens de overeenkomst tussen de houder en de ouders van het kind, gebruik 
maakt van dagopvang op dagen die per week verschillen; 
- indien met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders het kind gedurende een 
tussen houder en ouders overeengekomen periode worden opgevangen in één andere stamgroep 
dan de vaste stamgroep. 
De eis ten aanzien van de maximale groepsgrootte geldt niet indien kinderen bij activiteiten als 
beschreven in het pedagogisch beleidsplan de groep verlaten. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Veiligheid en gezondheid 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder 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 : KDV Duimelot 
Website : http://www.duimelotzenderen.nl 
Aantal kindplaatsen : 32 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 

Gegevens houder 

Naam houder : Duimelot Zenderen B.V. 
Adres houder : Schoolstraat 6 
Postcode en plaats : 7625PN Zenderen 
Website : www.duimelotzenderen.nl 
KvK nummer : 55420060 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Twente 
Adres : Postbus 1400 
Postcode en plaats : 7500BK ENSCHEDE 
Telefoonnummer : 053-4876700 
Onderzoek uitgevoerd door :  Joke Roos 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Borne 
Adres : Postbus 200 
Postcode en plaats : 7620AE BORNE 
 

Planning 

Datum inspectie : 09-08-2018 
Opstellen concept inspectierapport : 21-08-2018 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 28-08-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 29-08-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 29-08-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 18-09-2018 
 

 

 



 

14 van 14 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 09-08-2018 
KDV Duimelot te Zenderen 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


