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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.
Op 12 januari 2016 is Eigenwijsjerijk, Handelscentrum in opdracht van de gemeente Winterswijk
bezocht voor een jaarlijks onderzoek op basis van risico-gestuurd toezicht. Het onderzoek heeft
zich met name gericht op de kwaliteit van de dagelijkse praktijk.
De volgende voorwaarden zijn onderzocht:





Pedagogische praktijk
Verklaringen Omtrent Gedrag en diploma’s
Groepsgrootte
Beroepskracht-kind-ratio

Beschouwing
Kinderopvangorganisatie Eigenwijsjerijk is een kleinschalige kinderopvangorganisatie in
Winterswijk voor kinderen van 0 tot 12 jaar.
Inspectiegeschiedenis.
De afgelopen jaren hebben onaangekondigde inspecties plaatsgevonden op:
23-5-2014; jaarlijks onderzoek
2-6-2015; jaarlijks onderzoek
Bij deze inspecties zijn geen tekortkomingen geconstateerd.
Bevindingen.
De toezichthouder heeft bij het huidige onderzoek een tekortkoming geconstateerd bij een
verklaring omtrent gedrag. Dit is terug te lezen in het inspectierapport.

Advies aan College van B&W
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid.
Handhaven ten aanzien van een verklaring omtrent gedrag.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Binnen dit domein zijn de volgende pedagogische basisdoelen geobserveerd en beoordeeld:





waarborging emotionele veiligheid:
ontwikkeling van persoonlijke competentie:
ontwikkeling van sociale competentie:
overdracht van normen en waarden.

Pedagogische praktijk
De pedagogische praktijk voldoet aan de eisen.
Om een helder beeld te krijgen van beleid, visie en praktijk is een observatie uitgevoerd.
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het
''Veldinstrument observatie pedagogische praktijk 0-4 jaar''.
Inleiding Pedagogische praktijk
Het volgende is onder andere geobserveerd ten aanzien van de pedagogische basisdoelen (waarbij
de schuingedrukte tekst uit het veldinstrument is overgenomen en de tekst daarna een uitwerking
daarvan is zoals deze is geobserveerd in de praktijk):
De praktijkobservatie is uitgevoerd op dinsdagochtend 12 januari. Bij binnenkomst van de
toezichthouder zijn een aantal kinderen vrij aan het spelen en een aantal zijn bezig met een
activiteit. Er zijn 2 verticale groepen. De observatie heeft plaats gevonden in de twee verticale
groepen.
Zorgdragen voor het waarborgen van emotionele veiligheid
De beroepskrachten gedragen zich sensitief en responsief.
De beroepskrachten knielen om de kinderen te woord te staan, er vinden kleine gesprekjes plaats.
Alle kinderen komen tot spel.
De beroepskrachten vertellen wat ze gaan doen en wat er gaat gebeuren. ''We gaan nu even
opruimen, we laten dit even drogen''.
De beroepskrachten reageren op signalen van de baby's.
De baby's krijgen de fles op schoot, op de bank.
Beroepskrachten zijn vriendelijk.
De inrichting van de ruimtes zijn huiselijk, met een grote eettafel en verschillende speelplekken. Er
hangen ''werkjes'' van de kinderen aan de muur.
Zorgdragen voor de ontwikkeling van persoonlijke competenties
De beroepskrachten hebben een herkenbare dagindeling.
Beroepskrachten benutten het dagprogramma wat leidt tot uitdaging en ontdekking. Er wordt
geverfd met watjes en waterverf. Kinderen worden geënthousiasmeerd.
Kinderen komen tot spel, zo is er een kind in de huishoek ''een was in de wasmachine '' aan het
doen.
Twee andere kinderen spelen samen met de pop, de kinderen imiteren een baby
Bij de activiteit wordt een duidelijke afronding gemaakt.
Er is ruimte voor vrij spel en gestructureerde activiteiten.

4 van 10
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 12-01-2016
Eigenwijsjerijk te WINTERSWIJK

Zorgdragen voor de ontwikkeling van sociale competenties
De beroepskrachten zetten gerichte activiteiten en materialen in om de kinderen te laten
samenspelen.
Er zijn 4 kinderen onder begeleiding van de beroepskracht watten aan het verven. Ze doen dit met
waterverf bij de zand-watertafel.
Er wordt gezamenlijk aan tafel gegeten, er wordt even op elkaar gewacht en dan na het ''Eet
smakelijk-lied'' wordt er gegeten. Ook de beroepskrachten eten hun boterham.
In de huishoek ontstaat er een samenspel tussen 4 meisjes.
Bij de duplo spelen 2 jongens met elkaar.
Zorgdragen voor de overdracht van normen en waarden
Beroepskrachten hanteren afspraken, regels en omgangsvormen.
Bij het aan tafel gaan wordt iedereen ''eet smakelijk'' gewenst.
''Met brood in mijn mond kan ik niet met jou praten'', zegt een kind.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke

Interview anderen (beroepskrachten)

Observaties

Pedagogisch beleidsplan
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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 van het kindcentrum. Daarna volgt een oordeel op basis van
de wettelijke criteria.
Verklaring omtrent het gedrag
De VOG's zijn door de toezichthouder ingezien op de locatie.
Het VOG van de stagiaire is via de mail binnen afgesproken termijn toegezonden aan de
toezichthouder. Dit VOG bevat niet functieaspect 84 en voldoet hierdoor niet aan de eisen.
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is
voldaan.

Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht, 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
De beroepskwalificaties voldoen aan de eisen, deze zijn door de toezichthouder ingezien op de
locatie.
Opvang in groepen
De opvang in groepen voldoet aan de eisen.
Er zijn 2 verticale groepen; Fantasie-rijk en Dromen-rijk.
Beroepskracht-kindratio
De beroepskracht-kindratio voldoet aan de eisen.
De toezichthouder heeft een steekproef gedaan bij week 1 en 2.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke

Interview anderen (beroepskrachten)

Verklaringen omtrent het gedrag

Diploma's beroepskrachten

Presentielijsten (week 1 en 2)

Personeelsrooster (week 1 en 2)
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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)

Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht, 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 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
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)

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)
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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)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:

Eigenwijsjerijk
http://www.eigenwijsjerijk.nl
28
Nee

Gegevens houder
Naam houder
Adres houder
Postcode en plaats
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

:
:
:
:
:

Eigenwijsjerijk
Schoolstraat 5
7101 GB WINTERSWIJK
09205104
Ja

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

:
:
:
:
:

GGD Noord en Oost Gelderland
Postbus 3
7200 AA Zutphen
088-4433000
Mevr. C. Stijnman

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Winterswijk
: Postbus 101
: 7100 AC WINTERSWIJK

Gegevens toezicht

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

:
:
:
:
:
:

12-01-2016
19-01-2016
26-01-2016
26-01-2016
01-02-2016
01-02-2016

: 04-02-2016
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
Zienswijze Eigenwijsjerijk Kinderopvang betreffende inspectierapport locatie Handelscentrum van
12-01-2016.
Wij zijn erg blij met het over het algemeen, positieve inspectierapport. De beschreven
praktijksituaties zijn zeer herkenbaar.
Wat de VOG betreft, dit betrof een administratieve fout. Alle overige VOG’s nog eens gecheckt en
deze zijn allen getoetst op beide functie aspecten (84 en 86). Inmiddels is ook de betreffende VOG
opnieuw aangevraagd en getoetst op beide functie aspecten. Hierdoor is dit ook opgelost.
Wij zullen in de toekomst ons uiterste best blijven doen om de kwaliteit van onze kinderopvang
hoog te houden.
Vriendelijke groet,
Selma Hannink-van Ommen,
Eigenwijsjerijk Kinderopvang
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