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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.
Het rapport is tot stand gekomen aan de hand van onderzoek op basis van risicogestuurd toezicht. 
Om meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken werken de GGD’en in 
Nederland volgens een model voor risicogestuurd toezicht.
Dat betekent dat er intensiever geïnspecteerd zal worden waar nodig en minder intensief waar 
gebleken is dat dit kan.
De items die in dit inspectierapport zijn getoetst richten zich vooral op die zaken die het meest 
direct bijdragen aan de kwaliteit van de kinderopvang.

Beschouwing

Algemeen:
Kdv Paddington is onderdeel van een particuliere kinderopvang met één kinderdagverblijf en twee
bso's in Bedum.
Kinderopvang Paddington is in 1997 gestart met één verticale groep dagopvang aan de Kapelstraat 
2.
Al gauw bleek dat het prettiger was om de kinderen naar leeftijd in te delen: een baby-, een
dreumes- en een peutergroep. Inmiddels is er dan ook een pand bij gekomen en wel het
aangrenzende, voormalige winkelpand waar nu de peuters worden opgevangen, aan de Kapelstraat
nummer 2B. 
De twee tussenliggende tuinen zijn samengevoegd tot één tuin waar de dreumesen en
peuters samen kunnen spelen. 
De babygroep beschikt over een eigen dakterras omdat deze groep op de verdieping is gehuisvest.

Op deze kdv wordt er dus gewerkt in drie horizontale groepen met 40 geregistreerde kindplaatsen
voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar oud.

Inspectiegeschiedenis:
Kdv Paddington kent geen handhavingsgeschiedenis, aangezien kdv Paddington voldeed aan de
voorwaarden de afgelopen jaren.

inspectiebevindingen: d.d. 30-07-2014:
Kdv Paddington voldoet aan alle bij dit onderzoek getoetste voorwaarden.

Inspectiebevindingen: d.d. 28-07-2015:
Op 28-07-2015 heeft opnieuw een jaarlijks inspectie onderzoek plaatsgevonden. Er wordt volledig 
voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 

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'.
Per aspect worden eerst de bevindingen beschreven die zijn geconstateerd tijdens het onderzoek.
Daarna volgt een oordeel of er is voldaan aan de wettelijke voorwaarden.

Pedagogische praktijk

Bij het observeren van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het 
Veldinstrument observatie pedagogische praktijk voor kindercentra en peuterspeelzalen (januari 
2015). Daarin staan beschrijvingen van de specifieke aspecten waarop wordt geobserveerd.
Er wordt bij het beoordelen van de observaties uitgegaan van vier pedagogische basisdoelen 
waaraan de pedagogische praktijk minimaal moet voldoen, namelijk;
- waarborging van emotionele veiligheid
- ontwikkeling van persoonlijke competentie
- ontwikkeling van sociale competentie
- overdracht van normen en waarden

Hieronder volgen voorbeelden die tijdens het onderzoek op locatie zijn gezien:

Emotionele veiligheid.
De beroepskrachten communiceren met de kinderen.
Kennen/herkennen;
Er is al jaren een vaste groep medewerk(st)ers in dit KDV, de beroepskrachten kennen ieder kind 
in de groep; ze kennen alle kinderen bij naam en weten persoonlijke bijzonderheden (bv karakter, 
slaapritueel en allergieën).

Er heerst een ontspannen, open sfeer in de groepen.
Energie en sfeer;
Er heerst een aangename sfeer in alle groepen (baby-, dreumes- en peutergroep).
De kinderen tonen in hun gedrag dat ze zich op hun gemak voelen.

Persoonlijke competentie.
Er is wederzijdse interactie tussen beroepskrachten en individuele kinderen.
Responsief;
De beroepskrachten herkennen de signalen van individuele kinderen, kunnen deze correct 
interpreteren en sluiten hier tijdig en op een gepaste manier op aan. Het kind voelt zich gezien en 
begrepen.
"Een kindje wordt wakker, de beroepskracht doet de deur open van de slaapkamer en 
communiceert met het kindje wat ze ziet en voelt. Hallo lieverd ben je al wakker?, je zit al rechtop, 
heb je lekker geslapen? Volgens mij heb jij ook een schone broek nodig.
Tijdens het verschonen blijft de beroepskracht in contact met het kindje door te vertellen wat ze 
doet en te regeren op de geluidjes die het kindje maakt."

Sociale competentie.
De kinderen zijn deel van de groep.
Positieve sfeer;
De beroepskrachten zetten zich in voor een positieve sfeer door zorg voor de inrichting en 
aankleding van ruimte en activiteiten. Zij maken grapjes, zijn behulpzaam en hebben aandacht en 
zorg voor alle kinderen. Kinderen worden aangesproken op hun medeverantwoordelijkheid voor 
een positieve sfeer en omgang met elkaar.
"In de peutergroep is een verkleedpartij aan de gang, alle kinderen worden geholpen met het 
aankleden en onderwijl wordt er veel gelachen.
1 kindje houdt zich een beetje afzijdig en de beroepskracht weet dat dit kindje nog behoefte heeft 
aan een uurtje slaap en pikt dit gelijk op.
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Kom maar lieverd, breng ik naar boven en kan je nog een uurtje slapen en als je weer wakker bent 
kan je uitgerust meespelen".

Overdracht van normen en waarden.
Beroepskrachten vervullen een voorbeeldfunctie in spreken en handelen.
Voorbeeldfunctie;
De beroepskrachten geven kinderen het goede voorbeeld van sociale vaardigheden in de omgang 
met andere kinderen; ze zijn vriendelijk, luisteren, leven mee, troosten en helpen, werken samen. 
Ze zijn consequent in wat ze uitdragen en hoe ze zelf handelen.
- op de juiste manier corrigeren (laat het bordje maar staan lieverd).
- vragen stellen; zal ik je flesje en je broodje voor je klaarmaken?
- vragen stellen leren; wat wil je lieverd, kan je dat ook aan ..... vragen?

Uit observatie is gebleken dat de beroepskrachten handelen volgens de vier pedagogische 
basisdoelen uit de Wet kinderopvang. Ook draagt de houder zorg voor uitvoering van het 
pedagogisch beleidsplan.

Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden.

Gebruikte bronnen:
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (28-07-2015)
 Observaties (28-07-2014)
 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 bevindingen beschreven die zijn geconstateerd tijdens het onderzoek.
Daarna volgt een oordeel of er is voldaan aan de wettelijke voorwaarden.

Verklaring omtrent het gedrag

De verklaringen omtrent het gedrag van alle personen werkzaam bij KDV Paddington zijn 
beoordeeld. Alle beroepskrachten en stagiaires beschikken over een geldige verklaring omtrent het 
gedrag.

Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden.

Passende beroepskwalificatie

Alle beroepskrachten werkzaam bij KDV Paddington beschikken over een voor de werkzaamheden 
passende beroepskwalificatie overeenkomstig de CAO Kinderopvang (KDV/BSO).

Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden.

Opvang in groepen

Op deze KDV wordt er gewerkt in 3 horizontale groepen.
- Een babygroep. 0-1.
- Een dreumesgroep. 1-2.
- Een peutergroep. 2-3.

Beroepskracht-kindratio

Uit de personeelsroosters en de presentielijsten is gebleken dat er voldoende beroepskrachten 
worden ingezet op het aantal aanwezige kinderen (de beroepskracht-kindratio).

Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden.

Gebruikte bronnen:
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (28-07-2015)
 Observaties (28-07-2014)
 Verklaringen omtrent het gedrag
 Diploma's beroepskrachten
 Presentielijsten
 Personeelsrooster
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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)

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 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 : KDV Paddington
Website : http://www.kinderopvangpaddington.nl
Aantal kindplaatsen : 40
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee

Gegevens houder
Naam houder : Maatschap "Het Kapelletje"
Adres houder : Kapelstraat 2
Postcode en plaats : 9781GK BEDUM
KvK nummer : 01173383

Gegevens toezicht

Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD : GGD Groningen
Adres : Postbus 584
Postcode en plaats : 9700AN GRONINGEN
Telefoonnummer : 050-3674325
Onderzoek uitgevoerd door : H. Woltman

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente : Bedum
Adres : Postbus 38
Postcode en plaats : 9780AA BEDUM

Planning
Datum inspectie : 28-07-2015
Opstellen concept inspectierapport : 29-07-2015
Zienswijze houder : Niet van toepassing
Vaststelling inspectierapport : 14-08-2015
Verzenden inspectierapport naar houder : 14-08-2015
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente

: 14-08-2015

Openbaar maken inspectierapport : 04-09-2015



10 van 10
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 28-07-2015
KDV Paddington te BEDUM

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.


