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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;
 meldcode.

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

Feiten over kinderdagverblijf Rehoboth
Kinderdagverblijf Rehoboth valt onder de Stichting IRIS Opvang die nauw verbonden is aan de
schoolvereniging IRIS in de gemeente Kampen. Op de locatie van de Rehoboth wordt er naast
dagopvang ook buitenschoolse opvang geboden. Er is één verticale stamgroep in de leeftijd van 0-
4 jaar met omvang van maximaal 14 kindplaatsen. De opvangruimte is binnen een unit die op het
schoolplein van de Rehobothschool geplaatst is en voorheen als schoollokaal fungeerde. In de
groepsruimte naast de dagopvang wordt buitenschoolse opvang aangeboden.

Inspectiegeschiedenis
 01-12-2015 onderzoek voor registratie: geen bezwaar tegen exploitatie.
 14-03-2016 onderzoek na registratie: er heeft overleg en overreding plaatsgevonden m.b.t.

het pedagogisch beleid en het item veiligheid en gezondheid, verder voldoen alle getoetste
items aan de gestelde voorwaarden.

 13-07-2017 jaarlijks onderzoek: de getoetste voorwaarden voldoen aan de Wet kinderopvang.
 06-03-2018 jaarlijks onderzoek: er is tekortkoming vastgesteld t.a.v. het pedagogisch beleid.

De overige getoetste voorwaarde voldoen aan de Wet kinderopvang.
 19-06-2018 incidenteel onderzoek: geen bezwaar tegen het tijdelijk onderkomen i.v.m. een

verbouwing.
 19-11-2018 nader onderzoek: de tekortkoming t.a.v. het pedagogisch beleid welke vastgesteld

was tijdens het jaarlijks onderzoek 6-3-2018 is hersteld.

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

IRIS Opvang hanteert een pedagogisch beleidsplan waarin het binnen de organisatie geldende
beleid staat. Het beleidsplan dateert van januari 2019. Daarnaast is er voor iedere locatie een
werkplan opgesteld met de locatie specifieke afspraken.

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:
‘De beroepskracht communiceert met de kinderen’.

Observatie: Tijdens de observatie is net het moment van het naar bed brengen. Kinderen worden
om de beurt verschoond en op bed gelegd. De beroepskracht noemt de kinderen bij de naam en
nodigt ze uit om mee te gaan. Tijdens het verschonen en of verkleden vindt er volop interactie
plaats. De handelingen worden benoemd en de kinderen vertellen zelf ook kleine verhaaltjes.
Ondertussen is de beroepskracht ook op de overige kinderen gericht en vraagt of het bij bepaalde
kinderen goed gaat of dat er o.a. nog een puzzel gepakt kan worden. Wanneer een kind even
oogcontact heeft met de beroepskracht vraagt de beroepskracht hoe het gaat. Ze vraagt of het
kind moe is en of het op bed gelegd wil worden.

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:
‘Kinderen hebben de mogelijkheid om (leer)ervaringen op te doen dankzij de groep, spelmateriaal,
activiteitenaanbod en inrichting’.

Observatie: Deze week is het een overgangsweek waarin even niet met een bepaald thema wordt
gewerkt. De week ervoor is net het thema Kleding van Piramide afgesloten en wordt er volgende
week gestart met een nieuw thema 'Baby's'. Dit thema is zelf bedacht aangezien dit momenteel
veel speelt bij de opvangkinderen. Het thema is door een beroepskracht uitgewerkt in
ontwikkelingsgerichte activiteiten die aansluiten bij de verschillende ontwikkelingsgebieden. Verder
biedt de groepsruimte voldoende uitdaging om vrij te kunnen spelen.

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

Observatie: Tijdens de observatie zijn er zeven kinderen vrij aan het spelen en hebben ze net het
tafelmoment achter de rug. Om beurten worden de kinderen naar bed gebracht en probeert de
beroepskracht de rust te bewaken voor de kinderen die mogelijk al slapen. Er heerst een
ontspannen en ongedwongen sfeer op de groep.

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:
‘Afspraken, regels en omgangsvormen zijn herkenbaar aanwezig en worden toegepast'.

Observatie:
Er is een speelhuisje wat door de kinderen uit elkaar gehaald wordt. De kinderen worden
gecorrigeerd. De beroepskracht vraagt op ooghoogte of de kinderen het heel willen houden en
plaatst ondertussen de losse delen. De kinderen volgen de beroepskracht en gaan vervolgens
verder spelen.

Voorschoolse educatie

De voorwaarden aangaande voorschoolse educatie zijn niet beoordeeld, aangezien op deze locatie
geen gesubsidieerde voorschoolse educatie aangeboden wordt.

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

Gebruikte bronnen:
 Interview (beroepskrachten)
 Observatie(s)
 Landelijk Register Kinderopvang
 Pedagogisch beleidsplan (januari 2019)
 Pedagogisch werkplan (2018)
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Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang

De beroepskrachten en stagiaire zijn geregistreerd en gekoppeld aan de houder binnen het
Personenregister kinderopvang.

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

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

Aantal beroepskrachten

Op het moment van het onderzoek zijn er zeven kinderen aanwezig.
2 kinderen van 1 jaar
3 kinderen van 2 jaar
2 kinderen van 3 jaar.
Er is één beroepskracht ingepland.
De verhouding tussen het minimum aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige
kinderen in een stamgroep is conform de Wet kinderopvang.

Stabiliteit van de opvang voor kinderen

Er wordt gewerkt met één verticale stamgroep van maximaal 14 kinderen in de leeftijd van 0-4
jaar.

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

Gebruikte bronnen:
 Interview (beroepskrachten)
 Observatie(s)
 Personen Register Kinderopvang
 Website (https://www.irisopvang.nl/locaties/rehoboth)
 Presentielijsten
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Veiligheid en gezondheid

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De beroepskrachten hebben het afgelopen jaar een flyer ontvangen met overzichtelijk te nemen
stappen. Op het komende teamoverleg staat de meldcode geagendeerd. De meldcode wordt
structureel besproken.

Conclusie
De getoetste voorwaarde bij het domein Veiligheid en gezondheid zijn conform de Wet
kinderopvang.

Gebruikte bronnen:
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (locatie verantwoordelijke)
 Interview (beroepskrachten)
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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 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)

Pedagogische praktijk

In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, 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 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 met de in artikel 1.50 derde lid van
de wet genoemde personen inclusief hemzelf.
(art 1.48d lid 3 Wet kinderopvang)
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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 beroepskrachten in opleiding en stagiaires

Beroepskrachten beschikken over een 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 6 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 1 Regeling Wet
kinderopvang)

Aantal beroepskrachten

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 stamgroep wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel a, bij het
besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;
- indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep
verlaten, dit niet leidt 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.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2 en 3 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 1, onderdeel
a van het Besluit kwaliteit kinderopvang.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Veiligheid en gezondheid

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode.
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang)
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Gegevens voorziening

Opvanggegevens
Naam voorziening : KDV Rehoboth
Website : http://www.irisopvang.nl
Aantal kindplaatsen : 14
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee

Gegevens houder
Naam houder : IRIS, Stichting voor Christelijke Kindcentra
Adres houder : Postbus 1014
Postcode en plaats : 8260BA Kampen
Website : www.iriskampen.nl
KvK nummer : 52694089
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 : Inge van Dijk

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente : Kampen
Adres : Postbus 5009
Postcode en plaats : 8260GA KAMPEN

Planning
Datum inspectie : 05-06-2019
Opstellen concept inspectierapport : 07-06-2019
Vaststelling inspectierapport : 17-06-2019
Verzenden inspectierapport naar houder : 17-06-2019
Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 17-06-2019

Openbaar maken inspectierapport : 01-07-2019
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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.


