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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 1 van de Wet kinderopvang. Het betreft
een aangekondigd onderzoek voor registratie.
Het onderzoek heeft plaats gevonden in opdracht van de gemeente
Zaltbommel.
Op 8 februari 2018 is deze locatie bezocht voor een onderzoek voor registratie en is tegelijkertijd
het jaarlijks onderzoek uitgevoerd.
De bevindingen van het onderzoek voor registratie zijn weergegeven in dit inspectierapport.
De





volgende items zijn beoordeeld:
items van het pedagogisch beleid
beroepskracht-kindratio
beschikbare binnenspeelruimte
beschikbare buitenspeelruimte.

Beschouwing
Aanleiding onderzoek
In het kader van de harmonisatie van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk zijn de wettelijke
kwaliteitseisen en de financieringsstructuur voor beide kinderopvangvormen gelijkgeschakeld.
Op 1 januari 2018 zijn alle peuterspeelzalen van rechtswege automatisch omgezet naar
kindercentrum.
Korte beschrijving van het kinderdagverblijf (KDV) Ukkeklup.
Het KDV/Voorschool Ukkeklup maakt deel uit van de Stichting Christelijke Kinderopvang
Bommelerwaard. Deze Voorscholen zijn in augustus 2017 door een besturenfusie bij elkaar
gekomen. De stichting bestaat uit vier Voorscholen. De Voorschool Ukkeklup is gevestigd in de
basisschool de Bron in het dorp Bruchem. Het KDV bestaat uit één groep, er komen maximaal 16
kinderen in de leeftijd van 2.5 - 4 jaar.
Inspectiegeschiedenis
In de afgelopen 2 inspectiejaren heeft de voormalige peuterspeelzaal voldaan aan de onderzochte
wettelijke eisen.
Bevindingen op hoofdlijnen
Bij dit onderzoek voor registratie is gebleken dat de voorziening voldoet aan de wettelijke
kwaliteitseisen voor dagopvang.
Advies aan College van B&W
Opnemen in het landelijk register kinderopvang.
Het betreft hier een voormalige peuterspeelzaal en derhalve hoeft er geen nieuwe registratie plaats
te vinden in het Landelijk Register Kinderopvang. De toezichthouder adviseert om een definitieve
beschikking tot exploitatie van een kindercentrum af te geven voor Ukkenklup.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat

Pedagogisch beleid
In dit onderzoek zijn 2 voorwaarden in het gehele pedagogische beleidsplan beoordeeld.
Het betreft de voorwaarde:
- Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, de
maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de stamgroepen.
In het pedagogisch plan staat het volgende over deze voorwaarde:
- We maken gebruik van een vaste dagindeling zodat de kinderen weten wat er gaat gebeuren en
ze structuur ervaren.
- De dinsdag, woensdag en vrijdag bestaat de groep uit maximaal 16 peuters. Op maandag en
donderdag maximaal 8 peuters.
- De Voorschool omvat alle kinderen van 2,5 tot 4 jaar.
Het betreft de voorwaarde:
- 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.
Deze voorwaarde was nog niet concreet genoeg beschreven. De toezichthouder heeft overleg en
overreding toegepast en de houder heeft in het nieuwe pedagogisch plan het volgende toegevoegd:
Ondersteunende taken zijn o.a.het opruimen van het lokaal, fruit schillen en het verschonen van
kinderen. Vrijwilligers worden vooraf altijd geïnstrueerd wat van hen verwacht wordt.Stagiaires
krijgen altijd een intakegesprek. Zo mogelijk worden de taken ook met hen voor besproken en
geëvalueerd.
Conclusie:
In het pedagogisch groepsplan van de Voorschool Ukkeklup staat het volgende concreet
beschreven:
- de werkwijze
- de maximale omvang van de stamgroep
- leeftijdsopbouw van de stamgroep
- de taken van de vrijwilligers of stagiaires.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (beroepskrachten)

Interview (op locatie en per mail directeur tussen 8 februari en 6 maart 2018)

Observaties (binnenruimte en buitenruimte)

Website

Pedagogisch werkplan (toegestuurd op 9 februari 2018)
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Personeel en groepen

Aantal beroepskrachten
Er zijn op dit moment maximaal 16 kinderen of 8 kinderen per ochtend aanwezig. Er wordt gewerkt
met 2 of 1 beroepskracht en soms een hulpmoeder. Er zijn 2 vaste beroepskrachten.
Er wordt op deze locatie niet afgeweken van het vereiste minimaal in te zetten beroepskrachten.
Een dagdeel is maximaal 3,5 uur.
De beroepskracht-kindratio tijdens de onaangekondigde inspectie voldoet aan de eisen. Er is geen
reden om de steekproef verder uit te breiden.
Conclusie
De beroepskracht-kindratio is conform de voorwaarden in de Wet kinderopvang.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (beroepskrachten)

Interview (op locatie en per mail directeur tussen 8 februari en 6 maart 2018)

Observaties (binnenruimte en buitenruimte)

Presentielijsten (dag van het onderzoek en de week ervoor)

Personeelsrooster (dag van het onderzoek en de week ervoor)
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Accommodatie

Eisen aan ruimtes
Het kinderdagverblijf heeft 1 stamgroep en beschikt over een eigen stamgroepruimte. Voor de
opvang van 16 kinderen in de stamgroep moet er 56 m² aanwezig zijn. Houder geeft aan dat het
lokaal 56,8 m2 is. Dit is voldoende voor 16 kinderen.
De buitenruimte is 80m2 groot. Voor de opvang van 16 kinderen is tenminste 48 m² nodig.
De buitenruimte, die aangrenzend is aan de speelruimte, is ruim voldoende.
Conclusie
Per aanwezig kind, is 3,5 m² binnenspeelruimte en 3 m² buitenspeelruimte beschikbaar.
Gebruikte bronnen:

Interview (op locatie en per mail directeur tussen 8 februari en 6 maart 2018)

Observaties (binnenruimte en buitenruimte)

Plattegrond (op locatie)

Pedagogisch werkplan (toegestuurd op 9 februari 2018)
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
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; art 3 lid 2d 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 3d Besluit kwaliteit kinderopvang)

Personeel en groepen
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 3a en 7 lid 1, 2 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang)

Accommodatie
Eisen aan ruimtes
Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste stamgroepruimte. Een kindercentrum
beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind.
Passend voor spelactiviteiten ingerichte binnenruimtes buiten de stamgroepruimte worden naar
evenredigheid aan de groepen van het kindercentrum toebedeeld.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum
aanwezig kind. De buitenspeelruimte is voor kinderen in de leeftijd tot twee jaar aangrenzend aan
het kindercentrum. Voor kinderen van twee jaar of ouder is de buitenspeelruimte bij voorkeur
aangrenzend aan het kindercentrum, maar in ieder geval aangrenzend aan het gebouw waarin het
kindercentrum is gevestigd.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

: De Ukkeklup
: 16
: Ja

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

:
:
:
:
:

Stichting Christelijke Kinderopvang Bommelerwaard
Postbus 42
5306ZG Brakel
69155690
Ja

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

:
:
:
:
:

GGD Gelderland-Zuid
Postbus 1120
6501BC Nijmegen
088 - 144 71 44
G. op de Haar

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Zaltbommel
: Postbus 10002
: 5300DA Zaltbommel

Gegevens toezicht

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

:
:
:
:
:
:

08-02-2018
15-03-2018
Niet van toepassing
21-03-2018
23-03-2018
23-03-2018

: 06-04-2018
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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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