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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 het kader van risicogestuurd toezicht heeft dit onderzoek zich beperkt tot de kernzaken uit de
Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.
Beschouwing
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over het
kindercentrum en de inspectiegeschiedenis, volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden
elders in het rapport per domein verder uitgewerkt.
Feiten over kindercentrum.
Kinderopvang Casa Bambini is gehuisvest in basisschool Kluinveen. De houder heeft op deze locatie
een kinderdagverblijf en een buitenschoolse opvang.
Het kinderdagverblijf heeft 1 stamgroep voor 14 kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar.
Op woensdag en vrijdag komen structureel de BSO kinderen in de combinatiegroep. De BSO
kinderen gaan op maandag, dinsdag en donderdag naar de BSO ruimte op de 1e etage in hetzelfde
gebouw.
Het kinderdagverblijf is geopend in september 2012.
Inspectiegeschiedenis
Onderzoek na registratie 31-01-2013
Jaarlijks onderzoek 20-01-2014
Jaarlijks onderzoek 02-03-2015
Huidige inspectiebevindingen op hoofdlijnen
Wederom wordt aan alle getoetste voorwaarden voldaan.
Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Bij de observatie van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het
veldinstrument observatie pedagogische praktijk 4-12 jaar (versie 20141215). Daarin staan
specifieke aspecten waarop wordt geobserveerd.

Pedagogische praktijk
Uit de gesprekken met de beroepskrachten blijkt dat zij op de hoogte zijn van het pedagogisch
beleid. Dit komt ook tot uiting tijdens de observatie. Ter illustratie van het oordeel worden door de
toezichthouder twee of meer van de basisdoelen toegelicht met een voorbeeld. Bij het beoordelen
van de observaties is uitgegaan van de vier basisdoelen uit de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen, waaraan de pedagogische praktijk minimaal moet voldoen, namelijk; het
waarborgen van de emotionele veiligheid, het ontwikkelen van sociale en persoonlijke competentie
en overdracht van normen en waarden.
Emotionele veiligheid
Kennen/herkennen
De beroepskracht kent elk kind in de groep; ze kent hen bij naam en weet persoonlijke
bijzonderheden. In het contact met het kind wordt deze kennis gebruikt.
Observatie:
Het is een kleinere groep dan anders op donderdag. De vier aanwezige kinderen zijn van dezelfde
leeftijd. De beroepskracht vertelt dat met name de jongere kinderen zich in een kleine groep
veiliger voelen en daardoor ook vrijer zijn in hun gedrag. Als de groep groter is, zoals meestal op
donderdag, helpt ondersteuning in de vorm van een stagiaire , zodat er extra aandacht is voor de
jongste kinderen.
Persoonlijke en sociale competentie
Wederkerigheid
De beroepskrachten en kinderen waarderen elkaars aanwezigheid door samen te praten, naar
elkaar te luisteren, plezier te maken, ervaringen te delen. Ieders inbreng draagt bijn aan de
wederzijdse relatie en interactie. Kinderen delen hun ervaringen en emoties graag met de
beroepskracht.
Observatie:
Op de dag van inspectie zijn 4 kinderen aanwezig. Zij zitten aan tafel en eten fruit. Het gesprek
gaat over Valentijnsdag. De beroepskracht legt uit wat Valentijnsdag betekent. Naar aanleiding
daarvan gaat het gesprek over wie je leuk vind. De beroepskracht vraagt een kind: heb jij al
verkering. De jongen geeft aan van niet. De beroepskracht vraagt: is er wel een meisje dat je leuk
vindt. De jongen zegt de naam van het meisje dat hij leuk vind.
Dan zegt de beroepskracht lacherig: "X hoeven wij niet te vragen wie zij leuk vindt. Dat weten we
al jaren. Er heerst een ongedwongen, gezellige sfeer aan tafel.
Overdracht normen en waarden
Regels en afspraken zijn aanwezig en worden aan de kinderen uitgelegd.
Observatie
De kinderen hebben buiten gespeeld en gaan nu aan tafel om fruit te eten. Beroepskracht: voordat
we aan tafel gaan eerst even handen wassen. Een kind helpt een ander kind dat niet goed bij het
zeeppompje kan.
Als een kind even later een appel laat vallen zegt de beroepskracht: eerst even afspoelen onder de
kraan. Als het fruit op is vragen de kinderen aan de beroepskracht of zij van tafel mogen.
Conclusie: de voorwaarden behorende bij de pedagogische praktijk worden voldoende
gewaarborgd.
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Gebruikte bronnen:
•
Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Houder)
•
Interview anderen (Beroepskracht)
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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
Op dit kinderecentrum zijn twee stagiaires werkzaam. De verklaring omtrent het gedrag van de
stagiaires voldoet aan de gestelde eisen.

De VOG's van de beroepskrachten zijn bij de vorige inspectie al beoordeeld en akkoord bevonden.

Passende beroepskwalificatie
De diploma's van de beroepskrachten zijn bij een eerdere inspectie al beoordeeld en akkoord
bevonden.

Opvang in groepen
Op deze buitenschoolse opvang worden maximaal 10 kinderen gelijktijdig opgevangen. Zij
hebben een eigen groepsruimte ter beschikking op de bovenverdieping van basisschool Kluinveen.
Op woensdag en vrijdag worden buitenschoolse opvang en dagopvang samengevoegd in verband
met het geringe aantal kinderen dat op die dagen aanwezig is.
Er is dan wel altijd een beroepskracht van de BSO aanwezig.

Beroepskracht-kindratio
Op de dag van inspectie wordt aan de beroepskracht- kindratio voldaan. Er zijn vier kinderen
aanwezig en zij worden begeleid door één beroepskracht.
Gebruikte bronnen:
•
Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Houder)
•
Interview anderen (Beroepskracht)
•
Observaties
•
Verklaringen omtrent het gedrag
Diploma's beroepskrachten
•
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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)

De verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht, vrijwilliger is niet ouder dan
twee jaar.
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 en 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 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 en 3 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Opvang in groepen
Ieder kind behoort bij een basisgroep.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
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De basisgroep bestaat uit maximaal twintig kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot de leeftijd waarop
het basisonderwijs voor die kinderen eindigt.
(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 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

OF
De basisgroep bestaat uit maximaal dertig kinderen in de leeftijd van 8 jaar tot de leeftijd waarop
het basisonderwijs voor die kinderen eindigt.
(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 6 lid 2 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 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 4 jaar.
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 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 6 lid 3 en 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

OF
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige
kinderen in de groep bedraagt ten minste:
- 2 beroepskrachten en een extra volwassene per 30 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8
jaar.
(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 6 lid 4 en 5 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 6 lid 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen

: Casa Bambini
: http://www.casa-bambini.nl
: 12

Gegevens houder
Naam houder
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

: E. den Ouden- van Holst
: 50012622
: Ja

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

:
:
:
:
:

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Wierden
: Postbus 43
: 7640AA WIERDEN

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

:
:
:
:
:
:

GGD Twente
Postbus 1400
7500BK ENSCHEDE
053-4876700
Christiane Brouwer

11-02-2016
15-02-2016
Niet van toepassing
18-02-2016
23-02-2016
23-02-2016

: 10-03-2016

9 van 10
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 11-02-2016
Casa Bambini te WIERDEN

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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