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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.
Bij dit eerste jaarlijks onderzoek (na het onderzoek na registratie) beoordeelt de toezichthouder
alle kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang.
Op het moment van inspectie heerst er een pandemie. Om verdere verspreiding van het Corona
virus te voorkomen heeft de toezichthouder tijdens de inspectie de richtlijnen van het RIVM in acht
genomen. De inspectie is hierdoor in aangepaste vorm uitgevoerd.
Er heeft een rondgang door het pand plaatsgevonden en er is documentenonderzoek verricht. Er is
getracht om het bezoek op de locatie zo kort mogelijk te houden. Eventuele interviews met de
houder en/of beroepskrachten zijn op afstand uitgevoerd.

Beschouwing
In de beschouwing staan de resultaten van de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over het
kindercentrum en de inspectiegeschiedenis, volgen de bevindingen op hoofdlijnen. Deze
bevindingen worden elders in het rapport per domein verder uitgewerkt.
Feiten over dit kindercentrum
Kinderdagverblijf (KDV) De Passiebloem maakt onderdeel uit van de organisatie Christelijke
Opvang De Kindertuin. De organisatie biedt kinderopvang in Rijssen-Holten, Enter, Wierden en
Notter.
Het kinderdagverblijf biedt plaats aan acht kinderen in de leeftijd van twee tot vier jaar. De houder
maakt hiervoor gebruik van een ruimte in de Beatrixschool, gelegen aan de Van Broekhuizenstraat
4 te Rijssen. In dit pand is ook de buitenschoolse opvang 'BSO De Passiebloem' gevestigd.
Openingstijden
KDV De Passiebloem is op maandag, dinsdag en donderdag geopend van 08.00 tot 18.00 uur.
Op maandag-, dinsdag- en donderdagochtend (gedurende schoolweken) vindt er peuteropvang
plaats.
Inspectiegeschiedenis
15-7-2019: onderzoek voor registratie. Er bestaat geen bezwaar tegen opname in het Landelijk
Register Kinderopvang met acht kindplaatsen.
7-11-2019: onderzoek na registratie. Er wordt, na herstelaanbod, voldaan aan de getoetste
voorwaarden.
Bevindingen huidige inspectie op hoofdlijnen
Tijdens dit jaarlijks onderzoek wordt, na herstelaanbod, aan de getoetste voorwaarden voldaan.

Herstelaanbod
Tijdens het onderzoek is een herstelaanbod gedaan voor voorschriften die niet nageleefd werden.
Dit betreft het volgende domein: Personeel en groepen.
In het rapport wordt dit verder toegelicht onder het betreffende domein.
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Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
De houder moet aan de volgende eisen voldoen:
De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder
duidelijk hoe hij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kind eropvang betekent: Het
bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden en de
overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft hij onderwerpen zoals de indeling en grootte
van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid.
De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch
beleid.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken,
gelezen en/of besproken is.
Pedagogisch beleid
De houder heeft een pedagogisch beleids - en werkplan opgesteld, waarin de voor het
kindercentrum kenmerkende visie op de omgang met kinderen is beschreven. In deze
pedagogische plannen komt onder andere het volgende aan bod:











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 kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden
opgevangen;
de wijze waarop invulling wordt gegeven aan aspecten van verantwoorde dagopvang, bedoeld
in artikel 2 van het Besluit kwaliteit kinderopvang;
de aard en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de stamgroep of de
stamgroepruimte kunnen verlaten;
een concrete beschrijving van de taken die beroepskrachten in opleiding, stagiaires en
vrijwilligers in de dagopvang kunnen uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid;
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;
het beleid ten aanzien van het gebruik kunnen maken van dagopvang gedurende extra
dagdelen;
het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze,
maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen.
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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 minimumaantal 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. De houder heeft het volgende beschreven:

..'Op locatie De Passiebloem wordt op de volgende momenten afgeweken van het LKR op de
dagopvang: van 7:30-8:00 uur, van 13:00-15:00 uur en van 17:30-18:00 uur'.
Echter kan er niet afgeweken worden aangezien er maximaal acht kinderen van 2-4 jaar
opgevangen worden op deze groep.
Conclusie
Aan de getoetste voorwaarden wordt voldaan.
Pedagogische praktijk
Om verdere verspreiding van het Corona virus te voorkomen heeft de toezichthouder tijdens de
inspectie de richtlijnen van het RIVM in acht genomen. De inspectie is hierdoor in aangepaste vorm
uitgevoerd.
Om deze reden is de pedagogische praktijk niet beoordeeld .
Gebruikte bronnen



Pedagogisch beleidsplan (De Kindertuin, versie juni 2020)
Pedagogisch werkplan (KDV en peuteropvang De Passiebloem, versies februari 2020)
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Personeel en groepen
De houder moet aan de volgende eisen voldoen:
Binnen de dagopvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste stamgroepen. Er moet
voldoende personeel op elke groep zijn. Hoeveel beroepskrachten nodig zijn, is afhankelijk van het
aantal kinderen en hun leeftijd.
Elke beroepskracht moet een geldig diploma hebben en ingeschreven staan in het Personenregister
Kinderopvang. Een pedagogisch beleidsmedewerker begeleidt de beroepskrachten in hun werk.
In de stamgroepen spreken de beroepskrachten Nederlands met elkaar en met de kinderen.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken,
gelezen en/of besproken is.
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
Bij 'Kindercentrum De Passiebloem' zijn drie beroepskrachten werkzaam.
Deze personen zijn opgenomen in het personenregister kinderopvang en in dit register aan de
houder gekoppeld.
Er is op deze locatie geen vrijwilliger of uitzendkracht werkzaam.
Conclusie
De getoetste koppelingen voldoen aan de getoetste voorwaarden.
Opleidingseisen
De diploma's van twee beroepskrachten zijn tijdens een vorige inspectie al gecontroleerd. De
beroepskwalificatie van één nieuwe beroepskracht is beoordeeld.
De diploma's van de pedagogisch beleidsmedewerkers zijn tijdens een eerdere inspectie reeds
gecontroleerd en goed bevonden.
Conclusie
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarde.
Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
Voor het berekenen van de beroepskracht-kindratio wordt gebruik gemaakt van de rekentool:
1ratio.nl (in opdracht van het ministerie van SZW ontwikkeld op basis van afspraken tussen de
Brancheorganisatie Kinderopvang en de belangenvereniging van ouders: BOinK).
Bij KDV De Passiebloem is er sprake van één stamgroep. Ten tijde van het inspectiebezoek waren
er acht kinderen en één beroepskracht aanwezig.
Tijdens het onderzoek is aan het volgende voldaan.



Uit het interview, de observatie, de presentielijst (kindlijsten) en de personeelsroosters blijkt
dat er voldoende beroepskrachten worden ingezet in rela tie tot het aantal aanwezige kinderen.
Bij calamiteiten is een volwassene beschikbaar die telefonisch bereikbaar is en binnen vijftien
minuten in het kindercentrum aanwezig kan zijn. De houder informeert de bij het
kindercentrum werkzame personen over de naam en het telefoonnummer van deze persoon.
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De volgende voorwaarden zijn op deze locatie niet van toepassing.







Gedurende de uren dat conform het pedagogisch beleidsplan minder beroepskrachten worden
ingezet, wordt ten minste de helft van het benodigde a antal beroepskrachten ingezet (er wordt
gezien het aantal kindplaatsen één beroepskracht ingezet).
Indien de afwijkende inzet van het aantal beroepskrachten, als bedoeld in artikel 16, lid 4
Besluit kwaliteit kinderopvang, ertoe leidt dat slechts één beroepskracht op het kindercentrum
wordt ingezet, is ter ondersteuning van deze beroepskracht ten minste één andere volwassene
in het kindercentrum aanwezig (er is op dit moment geen sprake van afwijkende inzet. In
hetzelfde pand bevindt zich ook de BSO van dez elfde houder. Tevens is de locatie gevestigd in
een basisschool).
Er is op deze locatie nog geen stagiaire gestart.

Conclusie
Tijdens het onderzoek is aan de getoetste voorwaarden voldaan.
Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers
De locaties van de houder vallen onder de koepelorganisatie 'Christelijke opvang De Kindertuin BV'.
De houder heeft een totale berekening aangeleverd van de locaties onder de koepelorganisatie
'Christelijke opvang De Kindertuin'. Bij deze informatie is de toezichthouder uitgegaan van
de peildata 1 januari 2019 en 1 januari 2020.
Ten tijde van het onderzoek is gebleken dat de houder aan het volgende niet heeft voldaan:


In de berekening van het coachingsplan over 2019 wordt gerekend met tien
geëxploiteerde locaties in de gemeenten Rijssen-Holten en Wierden. In de berekening van het
coachingsplan over 2020 wordt gerekend met 11 locaties. Deze informatie komt niet overeen
met de gegevens uit het 'Landelijk Register Kinderopvang'. Op peildatum 1 -1-2019 waren dit
15 locaties volgens het LRK (in plaats van 10). Op peildatum 1-1-2020 waren dit 16 locaties
volgens het LRK (in plaats van 11).



De berekening van de wijze waarop het verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch
beleidsmedewerkers worden ingezet, verdeelt over de verschille nde kindercentra is niet juist
berekend en niet juist omschreven.



In de berekening is niet duidelijk hoe rekening gehouden wordt met de coaching betreffende
invalkrachten.



Tevens is er geen berekening waarmee inzichtelijk wordt gemaakt voor hoeveel uren de
pedagogisch beleidsmedewerkers worden ingezet. Er wordt enkel gesproken over twee
beleidsmedewerkers en het aantal te maken uren aan beleidsvoornemens. Het aantal uren dat
zij een dienstverband hebben of besteden aan de beleidsvoornemens is niet inzicht elijk.
Hierdoor kan niet beoordeeld worden of daadwerkelijk voldaan wordt aan de voowaarde.

Er is een herstelaanbod geboden voor bovenstaande punten.
Coachingsplan 2019 en coachingsplan 2020 ontvangen op 12-10-2020.
Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers
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De houder heeft het minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch beleidsmedewerkers worden
ingezet bepaald en schriftelijk vastgelegd. Hierbij is een verdeling gemaakt tussen
beleidsvoornemens en coaching.

De houder geeft de verdeling zodanig vorm dat het aannemelijk is dat iedere beroepskracht
jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van de werkzaamheden. Hieronder is de verkregen
informatie weergegeven. Bij deze informatie is de toezichthouder uitgegaan van peildatum 1
januari 2019.
Aantal geëxploiteerde kindercentra en aantal fte werkzame beroepskrachten bij de houder
De houder heeft een berekening aangeleverd met 15 geëxploiteerde kindercentra in de gemeenten
Rijssen-Holten en Wierden. Deze gegevens komen overeen met de informatie uit het 'Landelijk
Register Kinderopvang'.
De locaties van de houder zijn 4 tot 11 uur per dag geopend. Uit de administratie van de
houder blijkt dat er in totaal sprake is van 18,363 fte waarbij rekening is gehouden met 1,67 fte
aan invalkrachten.
Berekening minimale ureninzet en daadwerkelijke ureninzet pedagogisch beleidsmedewerker voor
beleid en coaching
De minimale ureninzet van de pedagogisch beleidsmedewerker wordt bepaald door het nemen van
de som van (50 uur x het aantal kindercentra) + (10 uur x het aantal fte pedagogisch
medewerkers).

Jaar

50 uur x aantal
kindercentra

2019

50 x 15= 750

10 uur x aantal fte
pedagogisch
medewerkers
10 x 18,363 fte = 184

Som (van 50 uur x aantal
kindercentra + 10 uur x aantal fte)
= minimale ureninzet
934

De beleidsuren w orden door de directie ingevuld. In de berekening van de houder komt dit neer
op 750 uur per jaar. De toezichthouder vindt het, vanuit de aangeleverde gegevens, aannemelijk
dat er daadwerkelijk 750 uur aan beleidsvoornemens wordt besteed.
De houder beschrijft in het coachingsplan 2019 dat er 7 pedagogisch coaches zijn aangesteld
(waarvan 6 in opleiding). Zij besteden tezamen 184 uur per jaar aan coaching. Hiermee wordt
voldaan aan de gestelde eis.
Voor 2020 heeft de houder ook een berekening gemaakt. Het b etreft hier 16 locaties. Op 1 januari
2020 zijn er volgens berekening van de houder 20,667 fte beroepskrachten werkzaam. Ook in deze
berekening zijn uren gereserveerd voor invalkrachten.
Op basis van deze gegevens heeft de houder onderstaande berekening ge maakt.

Jaar

50 uur x aantal
kindercentra

10 uur x aantal fte
pedagogisch
medewerkers

Som (van 50 uur x aantal
kindercentra + 10 uur x aantal fte)
= minimale ureninzet

2020

50 x 16= 800

10 x 20,667= 207

1007
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Deze berekening en de totale som aan minimale ureninzet wordt door de toezichthouder
aannemelijk bevonden. In de berekening van 2020 geeft de houder aan dat er 6 pedagogisch
coaches zijn. Zij besteden tezamen 207 uur aan coaching.
Tevens beschrijft de houder hoe de coaches gecoacht worden. Zij he bben met alle coaches samen
3 bijeenkomsten per jaar, waarbij zij anoniem casussen inbrengen en bespreken.

Daadwerkelijke ureninzet pedagogisch beleidsmedewerker
In 2019 zijn er bij 'Christelijke opvang De Kindertuin BV' 7 pedagogisch coaches werkzaam
geweest, waarvan 6 dat jaar de opleiding hebben gevolgd.
Uit de urenverdeling van de houder blijkt dat de vastlegging aan de volgende aspecten heeft
voldaan:





De urenverdeling is jaarlijks, per kindercentrum en schriftelijk opgesteld.
De houder heeft deze urenverdeling per kindercentrum inzichtelijk gemaakt voor
beroepskrachten en ouders door deze op de website te plaatsen.
De houder heeft in de urenverdeling duidelijk onderscheid gemaakt tussen de ureninzet
beleidsvoornemens en de ureninzet coaching per locatie.
Uit de urenverdeling per kindercentrum kan blijken dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching
ontvangt in de uitvoering van de werkzaamheden.

In de urenverdeling is onderscheid gemaakt tussen de ureninzet beleidsvoornemens en de
coaching uren. De uren coaching en beleidsvoornemens kunnen voor KDV De Passiebloem nog niet
weergegeven worden omdat het een locatie betreft die pas in 2020 in exploitatie is genomen. Dit
zal tijdens een volgende inspectie meegenomen worden in de beoordeling.
Of de beroepskrachten ook daadwerkelijk zijn gecoacht door een pedagogisch coach zal tijdens een
volgende inspectie worden beoordeeld.
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde na
herstelaanbod, is voldaan:
De houder van een kindercentrum bepaalt jaarlijks, indien hij meer dan één kindercentrum
exploiteert, de wijze waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch
beleidsmedewerkers worden ingezet, verdeelt over de verschillende kindercentra en legt dit
schriftelijk vast zodat dit inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. De houder geeft de
verdeling zodanig vorm dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van
de werkzaamheden.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 8 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Stabiliteit van de opvang voor kinderen
De opvang vindt plaats in één stamgroep van maximaal acht kinderen.
Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind.
De mentor bespreekt de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders en is een
aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind.
Conclusie
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden.
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Gebruikte bronnen






Interview (beroepskracht)
Observatie(s)
Personenregister Kinderopvang
Diploma/kwalificatie beroepskracht
Presentielijsten (week 34 en 35)
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Veiligheid en gezondheid
De houder moet aan de volgende eisen voldoen:
De houder moet zorgen voor veilige en gezonde opvang. Hiervoor heeft de houder vastgelegd wat
de risico’s zijn voor de veiligheid en gezondheid van kinderen. Ook beschrijft de houder: wat hij
doet om risico’s klein te houden, hoe de kinderen met kleine risico’s leren omgaan en hoe
beroepskrachten handelen als er toch iets gebeurt. En de houder besteedt aandacht aan het risico
op grensoverschrijdend gedrag.
De houder betrekt medewerkers bij het maken van dit veiligheid - en gezondheidsbeleid. De houder
zorgt ervoor dat de beroepskrachten handelen volgens het beleid.
Er is een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de houder moet de kennis en het
gebruik van deze meldcode bevorderen.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken,
gelezen en/of besproken is.
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder draagt er zorg voor dat er gedurende de opvang 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.
Alle beroepskrachten zijn bij De Kindertuin in het bezit van een geldig EHBO -certificaat. De
toezichthouder heeft de EHBO-certificaten gecontroleerd van één beroepskracht die werkzaam is
op de peuteropvang en BSO en van één beroepskracht die werkzaam is op het KDV. De nieuwe
beroepskracht van het KDV is bezig met een EHBO cursus. Zij zal deze zo spoedig mogelijk
afronden. De beroepskracht van de BSO beschikt over een geldig EHBO certificaat ten tijde dat de
nieuwe beroepskracht werkzaam is op het KDV.
De houder heeft het veiligheids- en gezondheidsbeleid schriftelijk vastgesteld en heeft het
verstrekt bij de aanvraag tot exploitatie. De houder heeft het beleid inmiddels geactualiseerd ( 107-2020) met locatie gebonden risico's en een onderwerp met betrekking tot de op dit moment
aanwezige pandemie.
De houder heeft in verband met de pandemie een protocol voor de kinderopvang in gebruik. Dit
protocol is door het RIVM opgesteld.





Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de
houder er zorg voor draagt dat het veiligheids - en gezondheidsbeleid samen met de
beroepskrachten een continue proces is van het vormen van beleid, implementeren, evalueren
en actualiseren.
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico's die de
opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich meebrengt, 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, stagiaires, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen.
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Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een beschrijving in algemene zin van de wijze
waarop kinderen wordt geleerd om te gaan met risico's waarvan de gevolgen voor de
veiligheid en gezondheid van kinderen beperkt zijn en welke derhalve niet zijn a an te merken
als voornaamste risico's met grote gevolgen betreffende veiligheid en gezondheid en als risico
op grensoverschrijdend gedrag.
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de
houder er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en gezondheidsbeleid en de evaluaties
daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiaires,
vrijwilligers en ouders.
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de
achterwacht is geregeld indien er met inachtneming van de beroepskracht-kindratio of bij het
afwijken van de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten op grond van de
beroepskracht-kindratio, slechts een beroepskracht op het kindercentrum aanwezig is.
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de
houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids - en
gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten,
beroepskrachten in opleiding, stagiaires, vrijwilligers en ouders.
De houder of voorgenomen houder van een kindercentrum stelt het veiligheids- en
gezondheidsbeleid schriftelijk vast en verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder
evalueert, en indien nodig actualiseert, het veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie
maanden na opening van het kindercentrum. Daarna houdt de houder het veiligheids - en
gezondheidsbeleid actueel. De houder heeft het beleid voor het laatst geactualiseerd op 01-092019.

Conclusie
Aan de getoetste voorwaarden wordt voldaan.
Gebruikte bronnen




Observatie(s)
EHBO-certificaten
Beleid veiligheid- en gezondheid (Kinderdagverblijf De Passiebloem, versie 10-7-2020)

13 van 22
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 31-08-2020
KDV de Passiebloem te Rijssen

Accommodatie
De houder moet aan de volgende eisen voldoen:
De binnenruimte en de buitenruimte moeten groot genoeg zijn. Ook zijn de ruimtes voor de
kinderen veilig en toegankelijk. De inrichting van de ruimtes stimuleert de kinderen om te spelen.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken,
gelezen en/of besproken is.
Eisen aan ruimtes
KDV De Passiebloem is gehuisvest in een ruimte van de Beatrixschool. De ouders kunnen hun
kinderen buiten rechtstreeks brengen en ophalen bij de groepsruimte die grenst aan het plein.
De binnenruimte waar de kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden opgevangen is
veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de
op te vangen kinderen.
Zo is er voldoende zitgelegenheid, open en gesloten spelmateriaal voor de kinderen.
Aan de groepsruimte grenst de sanitaire ruimte met een toilet voor de peuters en een
handenwasgelegenheid voor de kinderen.
De beroepskracht verklaart tijdens het verschonen handschoenen te gebruiken. Zij wast ook
haar handen in de toiletruimte van de kinderen. Deze heeft een klapdeurtje dat zij met haar
elleboog kan openen zodat zij met haar handen de deur niet aan hoeft te raken.
Het toilet van de beroepskrachten ligt in de nabije omgeving van de groepsruimte.
De kinderen kunnen in het kader van een activiteit ook gebruik maken van de gymzaal van de
school, op momenten dat deze niet door de basisschool leerlingen wordt gebruikt.
Ook de gemeenschapsruimte van de basisschool kan gebruikt worden voor activiteiten. Dit kan
alleen in de ochtend, daar de gemeenschapsruimte in de middagen door de kinderen van de BSO
wordt gebruikt.
De buitenspeelruimte betreft het schoolplein van de basisschool. Er wordt slechts een gedeelte van
het plein gebruikt, welke is voorzien van onder andere een speeltoestel.
Conclusie
Er wordt voldaan aan de voorwaarden inzake eisen aan ruimten.

14 van 22
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 31-08-2020
KDV de Passiebloem te Rijssen

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)
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 minimumaantal
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 vers chilt.
(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 )
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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 )

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 tijden s
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 )
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 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang )
Opleidingseisen
Beroepskrachten beschikken over een passende o pleiding 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 )
Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden 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 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 2 Regeling Wet
kinderopvang )
Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires
De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat
wordt opgevangen, met dien verstande dat:
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- 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 een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep de verhouding tussen het
minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de
gecombineerde groep wordt bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c, bij het besluit kwalit eit
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;
- in afwijking hiervan op tijdstippen genoemd in het pedagogisch beleidsplan minder
beroepskrachten kunnen zijn ingezet, met een maximum van drie uur.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4 en 7 Besluit kwaliteit kinderopvang )
Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers
De houder van een kindercentrum bepaalt jaarlijks, indien hij meer dan één kindercentrum
exploiteert, de wijze waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch
beleidsmedewerkers worden ingezet, verdeelt over de verschillende kindercentra en legt dit
schriftelijk vast zodat dit inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. De houder geeft de
verdeling zodanig vorm dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van
de werkzaamheden.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 8 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang)
De houder van het kindercentrum zet de pedagogisch beleidsmedewerker voor het coachen van
beroepskrachten bij de uitvoering van hun werkzaamheden en de totstandkoming en
implementatie van pedagogische beleidsvoornemens voor het vereiste aantal uren in. He t minimaal
aantal uren inzet wordt jaarlijks bepaald op grond van de rekenregels in het besluit.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 8 lid 1 en 2 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.
Indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep wordt de maximale grootte van de
gecombineerde groep bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c van het Besluit kwaliteit
kinderopvang.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8, 9 en 10 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en
bespreekt de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Tevens is de mentor voor de
ouders aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind.
(art 1.50 lid 1 en 2; art 9 lid 11 Besluit kwaliteit kinderopvang )
Veiligheid en gezondheid
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de
veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder
draagt er zorg voor dat er in de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt
gehandeld.
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(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopva ng)
De houder of voorgenomen houder van een kindercentrum stelt het veiligheids- en
gezondheidsbeleid schriftelijk vast en verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder
evalueert, en indien nodig actualiseert, het veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden
na opening van het kindercentrum. Daarna houdt de houder het veiligheids - en gezondheidsbeleid
actueel.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de
houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid
samen met de beroepskrachten een continu proces is van het vormen van beleid, implementeren,
evalueren en actualiseren.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang )
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 )
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is
aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen,
teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondh eid en het
risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich
verwezenlijken.
De houder van een kindercentrum beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op het inperken van
het risico op grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze waarop hij de dagopvang zodanig
organiseert dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair de werkzaamheden
uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een beschrijving in algemene zin van de wijze waarop
kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s waarvan de g evolgen voor de veiligheid en
gezondheid van kinderen beperkt zijn en welke derhalve niet zijn aan te merken als voornaamste
risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid en gezondheid en als risico op
grensoverschrijdend gedrag.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder d en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de
houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het actuele veilighe ids- en
gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten,
beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang)
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van
de wijze waarop de achterwacht is geregeld indien er met inachtneming van de beroepskracht kindratio of bij het afwijken van de inzet van het minima al aantal in te zetten beroepskrachten op
grond van de beroepskracht-kindratio, slechts een beroepskracht op het kindercentrum aanwezig
is.
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(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder f, 7 lid 5 en 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang)
De houder van een kindercentrum 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 d eze 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 )

Accommodatie
Eisen aan ruimtes
De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden
opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en
de leeftijd van de op te vangen kinderen.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening

: KDV de Passiebloem

Website

: http://www.dekindertuin.nl

Vestigingsnummer KvK

: 000037823809

Aantal kindplaatsen

:8

Gesubsidieerde voorschoolse educatie

: Nee

Gegevens houder
Naam houder

: Christelijke Opvang de Kindertuin BV

Adres houder

: De Stroekeld 2

Postcode en plaats

: 7462 ZB Rijssen

KvK nummer

: 60381221

Aansluiting geschillencommissie

: Ja

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD

: GGD Twente

Adres

: Postbus 1400

Postcode en plaats

: 7500 BK Enschede

Telefoonnummer

: 053-4876700

Onderzoek uitgevoerd door

: M. Dijkgraaf

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente

: Rijssen-Holten

Adres

: Postbus 244

Postcode en plaats

: 7460 AE RIJSSEN

Planning
Datum inspectie

: 31-08-2020

Opstellen concept inspectierapport

: 02-11-2020

Zienswijze houder

: 04-11-2020

Vaststelling inspectierapport

: 13-11-2020
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Verzenden inspectierapport naar houder

: 16-11-2020

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 16-11-2020

Openbaar maken inspectierapport

: 07-12-2020
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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 aangegeven akkoord te gaan met de inhoud van dit rapport.
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