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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.
Beschouwing
Tijdens deze inspectie zijn niet alle domeinen en de daarbij behorende voorwaarden beoordeeld,
omdat er sprake is van een zogeheten risicogestuurd toezicht (RGT). De domeinen en de daarbij
behorende voorwaarden die bij deze inspectie worden getoetst richten zich primair op de kwaliteit
van de dagelijkse praktijk.
Tijdens dit inspectieonderzoek zijn aanvullende voorwaarden getoetst binnen de domeinen
veiligheid en gezondheid en pedagogisch klimaat.
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij dit jaarlijks onderzoek. Na de feiten over het
kindercentrum en de inspectiegeschiedenis, volgen de bevindingen op hoofdlijnen. Deze worden
elders in het rapport per domein verder uitgewerkt.
Feiten over het kindercentrum
De Pinguïn is een kleinschalig kinderdagverblijf. Deze locatie is met 30 kindplaatsen geregistreerd
in het Landelijk Register Kinderopvang.
Momenteel wordt gewerkt met één stamgroep voor maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 0-4
jaar.
Het pand is gelegen aan de Berlijnstraat 2 te Hengelo en heeft een aangrenzende
buitenspeelruimte.
De Pinguïn is dagelijks geopend van 7.30-18.00 uur.
Inspectiegeschiedenis






29 september 2015: jaarlijks onderzoek. Aan alle onderzochte voorwaarden is voldaan.
23 juni 2016: jaarlijks onderzoek. Tekortkomingen geconstateerd ten aanzien van het
vierogenprincipe en de opvang in groepen.
22 augustus 2016: nader onderzoek. De tekortkomingen ten aanzien van het vierogenprincipe
en de opvang in groepen zijn opgeheven.
9 maart 2017: jaarlijks onderzoek. Niet voldaan aan de voorwaarden met betrekking tot het
adviesrecht van ouders.
26 oktober 2017: nader onderzoek. de knelpunten zijn opgeheven.

Bevindingen op hoofdlijnen
De houder heeft na overleg en overreding aan alle getoetste voorwaarden voldaan.
Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'pedagogisch klimaat'. De toetsing
richt zich op de inhoud van het pedagogisch beleidsplan en de pedagogische praktijk op deze
locatie. Per aspect worden praktijkobservaties beschreven gevolgd door een oordeel op basis van
de wettelijke criteria.
Pedagogisch beleid
Op verzoek van de toezichthouder heeft de houder het Pedagogisch beleid De Pinguïn 2018
toegestuurd.
Dit beleid was op twee voorwaarden niet volledig. De houder heeft daarop een herziene versie van
de pedagogisch beleid ingestuurd en die is beoordeeld.
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van:


de wijze waarop invulling wordt gegeven aan aspecten van verantwoorde dagopvang, bedoeld
in artikel 2 van het Besluit kwaliteit kinderopvang;

de werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen;

de wijze waarop kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden
opgevangen;

het beleid ten aanzien van het gebruik kunnen maken van dagopvang gedurende extra
dagdelen;

de aard en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de stamgroep of de
stamgroepruimte kunnen verlaten;

de tijden waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het
aantal aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt
afgeweken en wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio;

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.

de wijze waarop de ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar
een doorlopende ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt
gestreefd, waarbij in ieder geval wordt ingegaan op de wijze waarop:
1. met toestemming van de ouders kennis over de ontwikkeling van het kind wordt overgedragen
aan de school bij de overgang van het kind naar het basisonderwijs en aan de buitenschoolse
opvang bij de overgang van het kind naar de buitenschoolse opvang;
2. bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders
worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning;

de taken die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de dagopvang kunnen
uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid.
Conclusie: er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden met betrekking tot het pedagogisch
beleid.

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.
Tijdens de inspectie op donderdagmiddag 6 september waren tien kinderen aanwezig met twee
beroepskrachten.
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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.
Observatie
Respectvol contact
De beroepskrachten gedragen zich sensitief en responsief naar de kinderen. Zij laten actief merken
dat zij het kind begrijpen en reageren daar adequaat op.
Ten tijde van de inspectie zijn diverse overgangsmomenten geobserveerd. Het is 12.30 uur en de
kinderen zijn net klaar met eten. De kinderen komen van tafel, worden verschoond, naar bed
gebracht of opgehaald door hun ouder/verzorger. Ondanks het drukke moment is de sfeer rustig in
de groep. De beroepskrachten hebben aandacht voor het individuele kind.
De kinderen zitten aan tafel wanneer de beroepskracht aankondigt de monden schoon te gaan
maken. Zij benadert de kinderen van achteren maar vertelt erbij wat ze gaat doen. Ze verwoordt
haar handelen.
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.
Observatie
Autonomie
De beroepskrachten geven de kinderen passende uitleg, aanwijzingen en correcties.
Zij geven het kind daarbij autonomie om zelf te kiezen of mee te denken.
De kinderen worden geholpen bij het van tafel gaan. De beroepskracht laat de kinderen de
broodkruimels van hun kleren afkloppen en zij die gaan slapen mogen zich uitkleden.
Wanneer de kinderen blijven staan en niets doen, vraagt de beroepskracht nogmaals of ze alvast
willen proberen zich uit te kleden. Later vraagt ze gericht aan één van de kinderen of ze haar
schoenen alvast uit wil trekken.
Wanneer dat niet zo goed lukt vanwege de veters helpt de beroepskracht even en vraagt dan of
het kind het verder zelf wil proberen. Ze complimenteert wanneer het lukt.
Als de kinderen zich uitkleden benoemt de beroepskracht de kledingstukken: legging, schoenen.
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
Samen spelen samen leren
De beroepskrachten zetten gerichte activiteiten en materialen in om kinderen te laten
samenspelen. Op passende wijze (zonder verstoren) wijzen zij kinderen op elkaars mogelijkheden.
De groep als geheel wordt benut voor gezamenlijke ervaringen (rituelen, groepsgesprek, imitatie).
Bij de kinderopvang wordt het VVE programma Uk en Puk gevolgd en het taalprogramma
EarlyBird. Bij EarlyBird maken kinderen op natuurlijke wijze kennis met de Engelse taal. De houder
legt uit dat deze twee programma's verweven zijn en in het dagelijkse programma terugkeren.
Afgestemd op leeftijd.
Het nieuwe thema 'dit ben ik' start volgende week en daarvoor zijn de voorbereidingen al
getroffen. De kleurplaten liggen klaar.
Ook hebben de beroepskrachten tijdens het inspectiebezoek aandacht voor de interacties tussen de
kinderen onderling. Eén van de kinderen wordt op de grond in een grote ring van zacht materiaal
gezet. Wanneer er drie kinderen bij in gaan zitten wordt het te druk en grijpt de beroepskracht in.
Later wordt de ring onder het speelhuisje gelegd en duiken vier kinderen er weer in. De
beroepskracht laat ze even spelen en als het te druk wordt grijpt ze weer in.
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.
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Observatie
Afstemmen en uitwisselen
De beroepskrachten informeren (nieuwe) ouders over omgangsregels en afspraken in de groep.
Reacties en adviezen van ouders (uit persoonlijk gesprek, heen&weer-schriftje, interview, enquête,
ideeënbus) worden verbonden met het handelen in de opvang.
Ten tijde van de inspectie worden achtereenvolgens vier kinderen door hun ouders of grootouders
opgehaald. De beroepskrachten dragen de kinderen over en vertellen over bijzonderheden tijdens
de opvang. Er is persoonlijke aandacht voor elke ouder.
Conclusie: er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarde met betrekking tot de pedagogische
praktijk.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (de toezichthouder heeft gesproken met de
houder)

Observaties (de groep is geobserveerd tijdens diverse overgangsmomenten)

Website

Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch beleid kinderdagverblijf de Pinguïn 2018)
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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 en personenregister kinderopvang
De beroepskrachten, vrijwilliger en de stagiaire zijn in het personenregister kinderopvang
gekoppeld aan de houder.
Eén van de gekoppelde beroepskrachten is niet meer werkzaam bij de houder en dient ontkoppeld
te worden.
Conclusie: er wordt voldaan aan de onderzochte voorwaarden voor de verklaring omtrent het
gedrag en personenregister kinderopvang.
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen
Sinds de vorige inspecties zijn geen nieuwe medewerkers in dienst getreden. De
beroepskwalificaties van de beroepskrachten die op deze locatie worden ingezet, zijn bij vorige
inspecties al beoordeeld en akkoord bevonden.
Aantal beroepskrachten
Op donderdag 6 september worden 's ochtends 10 kinderen van 0-4 jaar opgevangen door twee
beroepskrachten.
's Middags worden 3 kinderen van 0-4 jaar opgevangen door één beroepskracht en een
vrijwilligster.
6 September:
De vaste beroepskracht (houder) werkt van 8.00-18.00 uur
De vaste oproepkracht werkt van 8.00-13.00 uur en de vrijwilligster van 13.00-18.00 uur.
Conclusie: er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden met betrekking tot aantal
beroepskrachten.

Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Hoewel de locatie 30 kindplaatsen heeft is er dagelijks één stamgroep open met maximaal 16
kinderen van 0 tot 4 jaar oud.
De kinderen worden alleen in deze groep opgevangen.
Conclusie: er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden met betrekking tot stabiliteit voor de
opvang van kinderen.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (de toezichthouder heeft gesproken met de
houder)

Observaties (de groep is geobserveerd tijdens diverse overgangsmomenten)

Personen Register Kinderopvang

Website

Presentielijsten (ingezien op lacatie : week 36 van 2018)

Personeelsrooster (ingezien op locatie: week 36 van 2018)
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Veiligheid en gezondheid
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'Veiligheid en gezondheid'. Per
aspect worden eerst de bevindingen beschreven over het kindercentrum. Daarna volgt een oordeel
op basis van de wettelijke criteria.
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder zorgt ervoor dat beroepskrachten en beroepskrachten in opleiding bij hun
werkzaamheden gezien en gehoord kunnen worden door een andere volwassene.
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van:

inzet vrijwilligers;

cameratoezicht.
Er zijn 2 camera's in de groepsruimte geplaatst die kunnen draaien. Als een beroepskracht alleen
met de kinderen in het pand is, kan een andere volwassene (de beleidsmedewerker van het
kinderdagverblijf) via een applicatie op de telefoon, de ruimte bekijken en uitluisteren.
Er is te allen tijde ten minste één volwassene aanwezig die gekwalificeerd is voor het verlenen van
eerste hulp aan kinderen conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie
gestelde nadere regels.
Conclusie: er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden met betrekking tot het veiligheids- en
gezondheidsbeleid.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (de toezichthouder heeft gesproken met de
houder)

EHBO certificaten

Beleid veiligheid- en gezondheid

Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch beleid kinderdagverblijf de Pinguïn 2018)
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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
invulling wordt gegeven aan aspecten van verantwoorde dagopvang, bedoeld in artikel 2 van het
Besluit kwaliteit kinderopvang.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de
ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar een doorlopende
ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt gestreefd, waarbij in ieder
geval wordt ingegaan op de wijze waarop:
- met toestemming van de ouders kennis over de ontwikkeling van het kind wordt overgedragen
aan de school bij de overgang van het kind naar het basisonderwijs en aan de buitenschoolse
opvang bij de overgang van het kind naar de buitenschoolse opvang;
- bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders
worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder b 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)

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze,
maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop
kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden opgevangen.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de tijden
waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal
aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en
wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimum aantal
beroepskrachten dat op grond van de beroepskracht-kindratio vereist is, kan op de dagen van de
week verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de aard
en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de stamgroep of de stamgroepruimte kunnen
verlaten.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van het beleid
ten aanzien van het gebruik kunnen maken van dagopvang gedurende extra dagdelen.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de taken
die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de dagopvang kunnen uitvoeren en de
wijze waarop zij hierbij worden begeleid.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang)
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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)

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)
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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)

Veiligheid en gezondheid
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de
opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich brengt, waarbij in ieder geval
wordt ingegaan op:
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen;
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen;
- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding,
stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang)

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
Website
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:

Kinderdagverblijf De Pinguin B.V.
http://www.kdvdepinguin.nl
30
Nee

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

:
:
:
:
:

Kinderdagverblijf De Pinguin B.V.
Berlijnstraat 2
7559WH Hengelo
08215770
Ja

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

:
:
:
:
:

GGD Twente
Postbus 1400
7500BK ENSCHEDE
053-4876700
Inge Kleinherenbrink

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Hengelo (O)
: Postbus 18
: 7550AA HENGELO OV

Gegevens toezicht

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

:
:
:
:
:
:

06-09-2018
12-09-2018
18-09-2018
19-09-2018
19-09-2018
19-09-2018

: 09-10-2018
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.

Hengelo, 18 september 2018
Geachte mevrouw Klein Herenbrink,
Hierbij ontvangt u het aangepaste pedagogisch beleid. Zoals tijdens de inspectie ook is besproken,
werken wij momenteel met ons stimulerings- en werkplan ( voorbeeld van het meisje wat een
‘bilschuiver’ is. Wij hebben u foto’s laten zien waarop zij met hulp van de ring op het dagverblijf
gestimuleerd wordt. Ook hebben de ouders van ons een ring te leen gekregen met het advies om
deze ook thuis te gebruiken).
Ook zorgen wij zeker voor een juiste overdracht naar de basisschool en/of BSO.
Wij hopen, met de aanpassingen in ons pedagogisch beleid, onze werkwijze in de praktijk duidelijk
te hebben gemaakt.
Indien er nog vragen zijn dan horen wij dat graag.
Met vriendelijke groet,
KDV de Pinguïn
Herma Hobert
Saskia Witz
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