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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.

De genoemde wet onderscheidt domeinen die bij de inspectie aan de orde moeten komen. Dat zijn
de gearceerde titels in dit rapport. Elk domein op zijn beurt bevat een aantal inspectie-items, met
bijbehorende voorwaarden die bij de inspectie worden getoetst. Deze voorwaarden zijn te vinden
als bijlage bij dit rapport.

Bij deze inspectie is het volgende onderzocht:

• pedagogisch klimaat;
• eisen aan het personeel;
• aantal beroepskrachten;
• stabiliteit van de opvang voor kinderen.

Beschouwing
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over
kindercentrum Jabadoe en de inspectiegeschiedenis, volgen de bevindingen op hoofdlijnen.
Deze worden elders in het rapport uitgewerkt.

Feiten over kindercentum Jabadoe
Jabadoe kinderopvang verzorgt de opvang van kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Het is een
kleinschalig, particulier kindercentrum welke gevestigd is in de wijk De Woldmeenthe te Steenwijk.
Op deze locatie wordt, naast buitenschoolse opvang, tevens dagopvang geboden binnen vier
horizontale stamgroepen. Het pand is destijds specifiek voor kinderopvang gebouwd. Er zijn zowel
voor de dagopvang als voor de buitenschoolse opvang aparte buitenruimtes ingericht met diverse
speelmogelijkheden. De buitenschoolse opvang bevindt zich op de bovenverdieping. Daar zijn
diverse groepsruimtes ingericht voor de verschillende leeftijdsgroepen.
Kindercentrum Jabadoe biedt tevens vóórschoolse - en vakantieopvang.

In het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) staat kindercentrum Jabadoe met de buitenschoolse
opvang geregistreerd met 60 kindplaatsen.

Inspectiegeschiedenis
De afgelopen twee jaar zijn geen overtredingen geconstateerd.

Bevindingen op hoofdlijnen
Tijdens dit jaarlijks onderzoek voldoen alle getoetste voorwaarden aan de eisen uit de Wet
kinderopvang.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat

Pedagogisch beleid

Het kindercentrum hanteert een pedagogisch beleidsplan waarin het binnen de organisatie
geldende beleid staat. Het beleidsplan dateert van 2018.

Het beleidsplan, de map Kind Totaal, is op iedere groep te vinden. Elke vergadering komen punten
uit het beleid aan de orde naar aanleiding van ontwikkelingen en naar aanleiding van wat
speelt/leeft. De inbreng komt van zowel de houder, als de coach en de beroepskrachten. Verder
worden er trainingen door de pedagogisch coach gegeven over delen van het beleid. De houder
noemt het beleidsplan een bespreekbaar document en werkdocument. Van de beroepskrachten
wordt verlangt dat zij zich het beleid eigen maken en volgens dit plan werken.

Pedagogische praktijk

Bij de observatie van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het
Veldinstrument observatie kindercentrum (januari 2015).
Dit Veldinstrument bevat voor elke voorwaarde indicatoren. Deze worden gebruikt bij het
beschrijven van de pedagogische praktijk.

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.

Indicator uit het Veldinstrument:
Er heerst een ontspannen, open sfeer in de groep.

Observatie:
Het welbevinden van de kinderen is redelijk tot goed. De meeste kinderen zijn ontspannen en bezig
met hun spel. De meeste kinderen genieten van de dingen die gebeuren en die zijzelf kunnen; ze
tonen blijdschap, plezier en trots. Ze zijn met interesse bezig, alleen of met anderen/vriendjes.
Alle kinderen lijken zich te vermaken. Zo zitten er bijvoorbeeld kinderen te knutselen, zijn er
kinderen samen een kasteel aan het bouwen, wordt er in de huishoek gespeeld en zitten er
kinderen aan een tafel met Lego te bouwen. De beroepskrachten lopen rond en gaan hier en daar
bij de kinderen zitten. Zij tonen belangstelling en helpen de kinderen als dit blijkt nodig te zijn.

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.

Indicator uit het Veldinstrument:
Er is wederzijdse interactie tussen de beroepskrachten en individuele kinderen.

Observatie:
Kinderen krijgen ruimte voor zelfsturing, maar de beroepskracht is voor kinderen beschikbaar als
hulp en ‘controlepunt’ voor wat kan en mag. Kinderen gedragen zich redelijk zelfstandig en
zelfverantwoordelijk bij het aangaan en uitvoeren van activiteiten.
De kinderen mogen kiezen wat zij willen doen. De beroepskracht vraagt aan een meisje wat zij
doen wil. Als het meisje aangeeft dat zij met de magneten wil spelen, zegt de beroepskracht dat
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het mag. Het meisje pakt het zelf uit de kast. Als zij even later klaar is met de magneten, zet zij de
bak weer terug in de kast. De jongens ruimen het kasteel waarmee zij speelden op, omdat zij iets
anders willen gaan doen. De beroepskracht die langs komt lopen, vraagt of zij er voorzichtig mee
willen doen. Als het opruimen gedaan is, geeft de beroepskracht de jongens een compliment:
"Super, jullie hebben het heel netjes opgeruimd." Als de beroepskracht vervolgens langs de tafel
loopt waar een jongen zit te knippen, merkt zij op dat dit niet lukt. De jongen blijkt linkshandig te
zijn en krijgt een schaar voor linkshandigen. Hiermee lukt het knippen hem wel.

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.

Indicator uit het Veldinstrument:
De kinderen zijn deel van de groep.

Observatie:
De beroepskrachten laten veel initiatief voor samenspel over aan de kinderen, maar grijpen in als
kinderen niet mee mogen of kunnen doen. Zij helpen kinderen om er weer samen uit te komen.
Twee jongens willen meedoen aan het spel dat twee andere jongens aan een tafel zitten te
spelen. De jongens die het spel begonnen zijn, lijken zich hier geen raad mee te weten. De
beroepskracht ziet en hoort het en helpt nadenken over een oplossing, zodat meedoen mogelijk
wordt. Vervolgens kan het spel alsnog met vier personen gespeeld worden.

Overdracht van 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.

Indicator uit het Veldinstrument:
Oefenen van gedeelde verantwoordelijkheid en respectvol samenzijn.

Observatie:
De beroepskrachten spreken kinderen aan op hun omgang met elkaar en de beroepskrachten, bij
het aangaan en uitvoeren van activiteiten. Kinderen worden aangezet tot sociaal gedrag.
Het is feest. Er hangen slingers in de ruimte en de jarige heeft een verjaardagsketting om. Onder
begeleiding van instrumenten klinkt het lied dat het jarige meisje gekozen heeft om te zingen. Het
meisje dat de jarige feliciteert en een cadeautje geeft, ontvangt een compliment van de
beroepskracht over hoe zij dat doet. Als de beroepskracht het een en ander wil vragen aan het
jarige meisje, vraagt zij om aandacht van de groep: "Zullen wij even luisteren naar X? Ik wil haar
nog even wat vragen." De beroepskracht vraagt haar wat zij zoal gekregen heeft en wat zij ermee
gaat doen. Tegen een jongen uit de groep die afgeleid is, zegt zij: "X, hoor je dat? Ze is nu al heel
erg verwend en ze moet het nog vieren."

Conclusie
De getoetste voorwaarden bij het domein Pedagogisch klimaat zijn conform de Wet kinderopvang.

Gebruikte bronnen

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
 Interview (beroepskrachten)
 Observatie(s) (pedagogische praktijk)
 Pedagogisch beleidsplan (2018)
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Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang

De beroepskrachten hebben een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), zijn geregistreerd
en gekoppeld aan de houder binnen het Personenregister kinderopvang (PRK).

Opleidingseisen

De beroepskrachten beschikken over een passende beroepskwalificatie zoals in de cao
Kinderopvang en de cao Sociaal Werk is opgenomen.

De pedagogisch beleidsmedewerker en coach beschikken over een voor de werkzaamheden
passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao
Sociaal Werk.

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires

De toezichthouder heeft verschillende presentielijsten bekeken. De verhouding tussen het
minimum aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in een basisgroep
is conform de Wet kinderopvang.

Tijdens de inspectie was de beroepskracht-kindratio op de groepen als volgt:
- Groep Betty: 17 kinderen met 2 beroepskrachten;
- Groep Barney: 19 kinderen met 2 beroepskrachten;
- Tienergroep: 20 kinderen met 2 beroepskrachten.

Stabiliteit van de opvang voor kinderen

Het kindercentrum heeft 60 kindplaatsen verdeeld over de volgende basisgroepen:

- Betty: 4-8 jaar
- Barney: 4-8 jaar
- Tienergroep: 8-12 jaar

Conclusie
De getoetste voorwaarden bij het domein Personeel en groepen zijn conform de Wet kinderopvang.

Gebruikte bronnen

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
 Interview (beroepskrachten)
 Personen Register Kinderopvang (steekproef)
 Diploma(s)/kwalificatie(s) beroepskrachten (steekproef)
 Observatie (praktijk)
 Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker/coach
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Overzicht getoetste inspectie-items

Pedagogisch klimaat

Pedagogisch beleid

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum
draagt er zorg voor dat in de buitenschoolse opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt
gehandeld.

(art 1.49 lid 1 en 2, 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Pedagogische praktijk

In het kader van het bieden van verantwoorde buitenschoolse opvang, draagt de houder van een
kindercentrum 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 11 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 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 met de in artikel 1.50 derde lid van
de wet genoemde personen inclusief hemzelf.

(art 1.48d lid 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 van een kindercentrum kan de
persoon zijn werkzaamheden aanvangen.

(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang)

Opleidingseisen

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent
aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.
Een beroepskracht meertalige buitenschoolse opvang beschikt daarbij over een bewijsstuk waaruit
blijkt dat hij de Duitse, Engelse of Franse taal voor de deelvaardigheden gesprekken voeren, lezen,
luisteren en spreken beheerst op ten minste niveau B2 van het Europees Referentiekader (ERK)
voor talen.

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9a lid 1
en 2 Regeling Wet kinderopvang)

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; 9a lid 3
Regeling Wet kinderopvang)

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires

De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat
wordt opgevangen, met dien verstande dat:
- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige
kinderen in een basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in bijlage 1, onderdeel b, bij het
besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;
- Indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de basisgroep
verlaten, leidt dit niet tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit
buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten, ten
opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit;
- in afwijking hiervan op grond van het Besluit kwaliteit kinderopvang art.16 lid 4 minder
beroepskrachten zijn ingezet.

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang)

Stabiliteit van de opvang voor kinderen

Bij buitenschoolse opvang vindt de opvang plaats in basisgroepen. Een kind wordt opgevangen in
één basisgroep. De maximale grootte van de basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in
bijlage 1, onderdeel b van het Besluit kwaliteit kinderopvang.

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang)
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Gegevens voorziening

Opvanggegevens
Naam voorziening : Jabadoe Kinderopvang
Website : http://www.jabadoe-kinderopvang.nl
Aantal kindplaatsen : 60

Gegevens houder
Naam houder : Jabadoe Kinderopvang B.V.
Adres houder : De Vesting 10
Postcode en plaats : 8332GL Steenwijk
KvK nummer : 05067927
Aansluiting geschillencommissie : Ja

Gegevens toezicht

Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD : GGD IJsselland
Adres : Postbus 1453
Postcode en plaats : 8001BL ZWOLLE
Telefoonnummer : 038-4 281 686
Onderzoek uitgevoerd door : Ina van der Laan

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente : Steenwijkerland
Adres : Postbus 162
Postcode en plaats : 8330AD STEENWIJK

Planning
Datum inspectie : 29-10-2019
Opstellen concept inspectierapport : 26-11-2019
Zienswijze houder : Niet van toepassing
Vaststelling inspectierapport : 12-12-2019
Verzenden inspectierapport naar houder : 12-12-2019
Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 12-12-2019

Openbaar maken inspectierapport : 26-12-2019
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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.


