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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.
Beschouwing
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na feiten over dit
kindercentrum en de inspectie geschiedenis volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden
elders in het rapport per domein verder uitgewerkt.
Feiten over kindercentrum
Kinderdagverblijf Pebbels+BV is een kindercentrum gelegen aan de Jan Nieuwenhuyzenlaan 15
in Breda Het kinderdagverblijf bestaat uit 1 groep. Op de groep worden maximaal 16 kinderen
opgevangen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar.
Ruimten
Het kinderdagverblijf maakt gebruik van 1 ruimte. De groepsruimte heeft een bruto oppervlakte
van ongeveer 72m². De buitenruimte heeft een bruto oppervlakte meer dan 100 m².
Inspectiegeschiedenis
26-06-2015 is er een aanvraag tot registratie van kinderdagverblijf Pebbels+BV ingediend bij de
gemeente Breda.
15-07-2015 is er een inspectie voor registratie uitgevoerd.
21-07-2015 is het kinderdagverblijf opgenomen in het landelijk register kinderopvang
26-11-2015: onderzoek na registratie. Er zijn overtre dingen geconstateerd op
domein 1: pedagogisch klimaat; item pedagogisch beleid.
05-04-2016: nader onderzoek. Tijdens het nader onderzoek is gebleken dat de tekortkomingen
door de houder zijn opgelost, er is aan de beoordeelde voorwaarden voldaan.
27-09-2016: jaarlijks onderzoek. Er is geconstateerd dat de houder niet voldoet aan alle getoetste
wettelijke eisen. Er is een overtreding geconstateerd op domein Personeel en Groepen, item 2.1
Verklaring Omtrent Gedrag. De houder voldoet aan de overige getoetste w ettelijke eisen.
10-11-2016: nader onderzoek. Tijdens het nader onderzoek is gebleken dat de tekortkomingen
door de houder zijn opgelost en deze daardoor voldoet aan de wettelijke eisen.
Bevindingen op hoofdlijnen
Tijdens het onaangekondigd jaarlijks onderzoek dd 14-04-2017 voldoet de houder aan alle
geteotste wettelijke eisen.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Binnen het domein pedagogisch klimaat is het beleidsplan beoordeeld of is voldaan aan de
wettelijke eisen.
Bij de observatie van de pedagogische praktijk is gebruik gemaakt van het Veldinstrument
observatie pedagogische praktijk kindercentra 0-4 jaar van GGD-GHOR Nederland, versie januari
2015.
Hierin staan specifieke aspecten waarop wordt geobserveerd met betrekking tot:
emotionele veiligheid;
persoonlijke competentie;
sociale competentie;
overdracht van normen en waarden.
Pedagogische praktijk
Tijdens het onderzoek is gebleken dat de houder zorg draagt voor de uitvoering van het
pedagogisch beleidsplan.
Ter verduidelijking van de beoordeelde pedagogische praktijk volgen enkele voorbeelden van
observaties die door de toezichthouder op locatie zijn waargenomen.
De observatie heeft plaatsgevonden vrijdag 14-04-2017 vanaf 09:00 uur. aanwezig zijn 12
kinderen, twee beroepskrachten en een stagiaire.
Emotionele veiligheid
Er heerst een ontspannen, open sfeer op de groep.
Praktijk
De kinderen en beroepskrachten zitten aan het Paasontbijt. De kinderen genieten van het samen
eten en drinken aan de kleurig gedekte tafel. Er wordt met elkaar gepraat, beroepskrachten spelen
in op wat kinderen zeggen, informeren of iemand nog iets wil eten, helpen waar nodig met smeren.
Kinderen laten hun emoties zien: lachen naar elkaar, zeggen: "mij niet nazingen, niet doen!",
"lekker hè," etc. Enkele kinderen gaan uit zichzelf liedjes zingen en versjes opzeggen.
Conclusie
Op basis van de observatie is gebleken dat op het kinderdagverblijf de emotionele veiligheid
voldoende is gewaarborgd.
Persoonlijke competentie
De beroepskrachten stimuleren en ondersteunen de ontwikkeling van (individuele) kinderen.
Praktijk
De beroepskrachten sluiten aan bij het ontwikkelingsniveau en -tempo van de kinderen. Zo mogen
enkele kinderen zelf hun drinken inschenken: "Kijk eens schat, mag je zelf inschenken......Goed zo,
goed gedaan." Bij een kind dat twijfelt of het al zelf naar het toilet zal gaan gaat de beroepskracht
op bemoedigende wijze een gesprekje aan ( "vind je het een beetje spannend?") en het kind mag
zelf kiezen. Kinderen kiezen zelf hun activiteit, beroepskrachten gaan mee in het fantasiespel,
vragen aan enkele kinderen waar zij mee willen spelen, doen suggesties.
Conclusie
Op basis van de observatie is gebleken dat op het kinderdagverblijf de persoonlijke
competentie voldoende is gewaarborgd.
Sociale competentie
De kinderen zijn deel van de groep.
Praktijk
De beroepskrachten zetten zich in voor een positieve sfeer op de groep door zorg voor de inrichting
en aankleding van de ruimte: er hangen overal tekeningen van eieren en van kuikens. Ze maken
grapjes, zijn behulpzaam en hebben aandacht en zorg voor alle kinderen. Wanneer een kind bij het
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handen schoonmaken zegt: "Anneloes, vergeet mij niet." reageert de beroepskracht:"ik vergeet je
niet [naam kind]: ben je al klaar met eten?"
De kinderen worden betrokken bij het opruimen van speelgoed en krijgen complimenten voor het
meehelpen: "Juf, doekjes hierin toch?. Beroepskracht:"Keurig!"
Conclusie
Op basis van de observatie is gebleken dat op het kinderdagverblijf de sociale
competentie voldoende is gewaarborgd.
Overdracht van waarden en normen
Oefenen van gedeelde verantwoordelijkheid en respectvol samenzijn.
Praktijk
Kinderen reageren positief op andere kinderen. Er is belangstelling en nieuwsgierigheid naa r wat
andere kinderen doen en kunnen. Kinderen kunnen makkelijk aansluiten bij een groepje, groepjes
variëren soepeltjes van samenstelling: van in je eentje naar vadertje moedertje spelen naar mee
een hoge toren bouwen. Bij het opruimen zijn er kinderen die andere kinderen vragen of ze mee
gaan opruimen.
Conclusie
Op basis van de observatie is gebleken dat op het kinderdagverblijf de overdracht van waarden en
normen voldoende is gewaarborgd.

Gebruikte bronnen:

Interview

Observaties

Pedagogisch beleidsplan
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Personeel en groepen
Binnen het domein personeel en groepen zijn de medewerkers gecontroleerd op een geldige
verklaring omtrent het gedrag en een passende beroepskwalificatie.
De beroepskracht-kind-ratio en de stamgroepen zijn beoordeeld door middel van presentielijsten
en personeelsroosters. Er is beoordeeld of de praktijk met de theorie overeenkomt.
Verklaring omtrent het gedrag
Tijdens de inspectie zijn de verklaringen omtre nt het gedrag van de aanwezige beroepskrachten en
van de stagiaire ingezien. De verklaringen omtrent het gedrag voldoen aan de wettelijke eisen.

Passende beroepskwalificatie
Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie
zoals is opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang.

Opvang in groepen
De dagopvang bestaat uit één stamgroep voor kinderen van 2 en 3 jaar oud.
De omvang en samenstelling voldoen aan de wettelijke eisen.
De kinderen maken gebruik van één stamgroepruimte.
Beroepskracht-kindratio
Uit de aanwezigheidslijsten van de kinderen en de roosters van de beroepskrachten van week 15
en tijdens de inspectie, blijkt dat de beroepskracht-kind-ratio op de groepen voldoet aan de
wettelijke eisen.
Gebruikte bronnen:

Verklaringen omtrent het gedrag

Diploma's beroepskrachten

Plaatsingslijsten

Presentielijsten

Personeelsrooster
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Overzicht getoetste 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 persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang
van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee
maanden.
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of 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 een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang.
(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)
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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)

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 minima le 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 Rege ling 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 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

: Kinderopvang Pebbels+ B.V.
: 16
: Nee

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

:
:
:
:
:

Kinderopvang Pebbels+ B.V.
Muiderslotstraat 142
4834KN Breda
63445786
Ja

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

:
:
:
:
:

GGD West-Brabant
Postbus 3024
5003DA Tilburg
076-5282000
P. van Eggelen

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Breda
: Postbus 90156
: 4800RH BREDA

Gegevens toezicht

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

:
:
:
:
:
:

14-04-2017
18-04-2017
11-05-2017
11-05-2017
12-05-2017
12-05-2017

: 01-06-2017
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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.
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