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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
Kinderdagverblijf De Windkracht maakt onderdeel uit van Stichting De Witte Wielen en is
gehuisvest in het gebouw Windkracht 5 in de wijk Groote Wielen. In dit gebouw bevinden
zich tevens twee basisscholen en buitenschoolse opvang De Groote Wielen en Wittering.nl.
Het kinderdagverblijf biedt opvang aan drie babygroepen, drie peutergroepen en een
peuterarrangementgroep.
Inspectiegeschiedenis
In de afgelopen twee jaren werd er voldaan aan de getoetste voorwaarden van de Wet
kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.
Huidige inspectie
Op donderdag 12 mei 2016 heeft een onaangekondigde inspectie plaatsgevonden. Hierbij lag de
nadruk op de dagelijkse praktijk, aangevuld met een controle op de verklaringen omtrent het
gedrag en diploma's van de beroepskrachten en de kennis over de meldcode kindermishandeling.
Tevens is het onderdeel 'Accommodatie en inrichting' meegenomen, omdat het kinderdagverblijf
uitbreidt met het aantal kindplaatsen.
Conclusie
Kinderdagverblijf De Windkracht voldoet aan de getoetste voorwaarden van Wet Kinderopvang
en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Bovendien zijn er voldoende vierkante meters aan binnen- en
buitenruimte voor de uitbreiding van de kindplaatsen.
De toelichting op de bevindingen van de toezichthouder kunt u lezen in het vervolg van dit
rapport. Aan het einde van dit rapport treft u een overzicht aan van de inspectie-items die zijn
beoordeeld.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Het kindercentrum voldoet aan de onderzochte voorwaarden met betrekking tot het pedagogisch
klimaat.
Binnen dit onderdeel is beoordeeld of beroepskrachten handelen conform het opgestelde
pedagogisch beleidsplan.
Daarnaast wordt een oordeel gegeven wat betreft de uitvoering van de pedagogische praktijk op
de groep(en). Het oordeel van de toezichthouder is tot stand gekomen door middel van observatie
tijdens het inspectiebezoek.
Bij het beoordelen van de observatie is uitgegaan van de vier pedagogische basisdoelen van M.
Riksen-Walraven, die zijn benoemd in de Memorie van Toelichting bij de Wet kinderopvang (2005),
dit zijn:
1.
2.
3.
4.

Het bieden van emotionele veiligheid.
De mogelijkheid bieden tot ontwikkelen van persoonlijke competenties.
De ruimte bieden tot het ontwikkelen van sociale competenties.
De mogelijkheid geven om normen en waarden eigen te maken.

Pedagogische praktijk
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het
‘Veldinstrument observatie kindercentrum’ (opgesteld door GGD GHOR Nederland, versie december
2014). Onderstaande beschrijvingen, die cursief zijn weergegeven, zijn aan dit instrument ontleend
en tijdens het onderzoek op locatie geconstateerd. Per basisdoel wordt het oordeel met
voorbeelden toegelicht.
Het bieden van emotionele veiligheid
De beroepskrachten kennen de kinderen bij naam en weten persoonlijke bijzonderheden,
bijvoorbeeld interesses, lievelingsspeelgoed, fruit dat kind lekker vindt. In het contact met het kind
wordt die kennis gebruikt.
De beroepskrachten reageren op een warme en ondersteunende manier op de kinderen. Ze gaan
op een ongedwongen manier om met de kinderen en sluiten op een passende wijze aan op de
interesse en emotie die individuele kinderen aangeven.
Voorbeelden:

Een beroepskracht zit bij de kinderen in het keukentje en speelt mee met de kinderen. Ze gaat
mee in het fantasiespel van de kinderen.

Een kind dat verdrietig is, wordt getroost door de beroepskracht. Vervolgens betrekt ze haar
bij het spel dat andere kinderen aan het doen zijn.
De mogelijkheid bieden tot ontwikkelen van persoonlijke competenties
Het programma bestaat uit vrij spel en gestructureerde activiteiten. De activiteiten zijn gevarieerd
en stimuleren diverse ontwikkelingsgebieden.
Tijdens de inspectie mogen de kinderen een activiteit volgen die ze zelf hebben gekozen tijdens de
kring (dmv afbeeldingen/ foto's). Activiteiten die gekozen kunnen worden zijn: buiten spelen,
knutselen, voorlezen, bewegen, spelletjes spelen en ontdekken.
De beroepskracht helpt individuele kinderen om assertief op te treden.
Voorbeeld: Tijdens het voorlezen laat de beroepskracht een kind, X., dat niet op de voorgrond
treedt een boekje uitzoeken. Een ander kind is hem echter voor en heeft al een boekje gepakt. De
beroepskracht zegt tegen het andere kind dat X. nu een boekje mag uitzoeken en spoort X.
nogmaals aan om een boekje uit te zoeken. X. kiest een boekje en geeft dit aan de beroepskracht.
Ze geeft hem een compliment.
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De ruimte bieden tot het ontwikkelen van sociale competenties
De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in hun onderlinge interactie.

Een kind wil de hand van een ander kind vasthouden tijdens het lopen over de gang, maar het
andere kind vindt dit niet fijn. De beroepskracht ziet dit en vraagt wat er aan de hand is en
praat het uit met de twee kinderen.
De mogelijkheid geven om normen en waarden eigen te maken
De beroepskrachten begeleiden de kinderen actief bij het leren kennen en omgaan met de
afspraken in de groep. Ze leggen uit wat er van een kind wordt verwacht.
Voorbeelden:

De beroepskracht kondigt aan dat ze gaan opruimen. Ze vraagt de kinderen die in het
keukentje hebben gespeeld om mee te helpen met opruimen. Kinderen die niet meteen
reageren, spreekt ze persoonlijk aan.

Tijdens de inspectie is het goed te zien dat de kinderen bekend zijn met de regels rondom het
gebruik van de glijbaan.
Gebruikte bronnen:

Interview anderen (beroepskrachten)

Observaties
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Personeel en groepen
Het kindercentrum voldoet aan de onderzochte voorwaarden met betrekking tot personeel en
groepen. Binnen dit onderdeel zijn de beroepskrachten gecontroleerd op een passende
beroepskwalificatie en een geldige verklaring omtrent het gedrag.
De beroepskracht-kindratio en de opvang in groepen zijn gecontroleerd door middel van roosters
en presentielijsten.
Verklaring omtrent het gedrag
De toezichthouder heeft de verklaringen omtrent het gedrag (VOG) van de beroepskrachten
gecontroleerd. Uit de toetsing blijkt dat de beroepskrachten beschikken over een geldige VOG,
afgegeven op de juiste functie aspecten en vallend binnen de continue screening in de
kinderopvang.
Ook de VOG's van de stagiaires zijn beoordeeld. Uit de toetsing blijkt dat de stagiaires beschikken
over een geldige VOG.
Passende beroepskwalificatie
Uit toetsing blijkt dat de beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende
beroepskwalificatie, zoals in de cao kinderopvang is opgenomen.
Opvang in groepen
Kinderdagverblijf De Windkracht is uitgebreid met het aantal kindplaatsen van 75 naar 83
kindplaatsen. De groepsindeling is nu als volgt:

drie babygroepen met maximaal 9 kinderen (0-2 jr): Regenboogjes, Wolkjes en
Zonnestraaltjes;

twee peutergroepen met maximaal 16 kinderen (2-4 jr): Bliksems en Spetters;

een peutergroep met maximaal 8 kinderen (2-4 jr): Donderstralen;

peuterarrangementgroep (2-4 jr): maximaal 16 kinderen. Dit zijn twee verschillende groepen.
De ene groep komt op dinsdag- en donderdagochtend. De andere groep op woensdag- en
vrijdagochtend.
Beroepskracht-kindratio
Tijdens de inspectie wordt de beroepskracht-kindratio nageleefd.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevrouw M. van Uden)

Interview anderen (beroepskrachten)

Verklaringen omtrent het gedrag

Diploma's beroepskrachten

Arbeidscontracten

Presentielijsten
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Veiligheid en gezondheid
Binnen dit onderdeel is gekeken naar de meldcode kindermishandeling. In de praktijk is gekeken
naar de kennis van de beroepskrachten met betrekking tot de meldcode en de mogelijkheid om
kennis te kunnen nemen van de meldcode.
Meldcode kindermishandeling
Uit de gesprekken gevoerd met diverse beroepskrachten blijkt dat ze op de hoogte zijn van de
inhoud van de meldcode kindermishandeling. Ze kunnen signalen herkennen en weten hoe te
handelen bij een vermoeden.
Gebruikte bronnen:

Interview anderen (beroepskrachten)
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Accommodatie en inrichting
Naar aanleiding van het indienen van een verzoek tot uitbreiding van het aantal kindplaatsen bij de
gemeente, is dit onderdeel meegenomen in de jaarlijkse inspectie.
Er zijn voldoende vierkante meters aan binnen- en buitenspeelruimte voor de uitbreiding van
kindplaatsen van 75 naar 83 kinderen.

Binnenruimte
De babygroepen beschikken over onderstaande ruimtes:

Wolkjes (9 kinderen): groepsruimte van 60,1 m2

Regenboogjes (9 kinderen): groepsruimte van 53 m2;

Zonnestraaltjes (9 kinderen): groepsruimte van 61,3 m2.
In de babygroepen zijn per kind ruim voldoende vierkante meters aan binnenspeelruimte
beschikbaar.
De




peutergroepen beschikken over onderstaande ruimtes:
Bliksems (16 kinderen): groepsruimte van 28 m2;
Spetters (16 kinderen): groepsruimte van 28,3 m2;
Donderstralen (8 kinderen): gedeelte van de gezamenlijke speelruimte.

Verder maken alle peuters gebruik van de volgende ruimtes:

gezamenlijke speelruimte, aangrenzend aan ruimtes van Bliksems en Spetters: 40,7 m2

speelzaal: 59 m2

donkere, ronde ruimte: 28,4 m2
Hierdoor is er per peuter 4,3 m2 aan binnenspeelruimte beschikbaar. Hiermee wordt voldaan aan
de minimale eis van 3,5 m2 per kind.
Slaapruimtes
Iedere babygroep beschikt over een eigen slaapkamer. De Wolkjes en Regenboogjes hebben
ieder vijf stapelbedjes, dus tien bedjes. De Zonnestraaltjes hebben drie stapelbedjes en een
evacuatiebedje, dus in totaal zeven bedjes.
De peutergroepen hebben in de groepsruimtes een soort van bedsteden. De Bliksems en Spetters
hebben ieder vijf bedsteden. Verder is er een afgesloten ruimte, waarin bedsteden zijn voor
ongeveer negen kinderen. Daarnaast worden er nog stretchers gebruikt.
Buitenspeelruimte
Het kinderdagverblijf beschikt over een buitenspeelruimte van ruim 250 m2.
Hier maken maximaal 83 kinderen gebruik van. Per kind is 3 m2 aan buitenspeelruimte
beschikbaar. Hiermee wordt voldaan aan de minimale eis van 3 m2 per kind.
De ruimte is zo ingericht dat verschillende activiteiten elkaar niet belemmeren. De kruipgrond van
de baby's is gescheiden van de peuterspeelruimte.
Gebruikte bronnen:

Plattegrond

Gesprek met manager: mevrouw M. van Uden
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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 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, 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)
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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 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 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)

Veiligheid en gezondheid
Meldcode kindermishandeling
De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode.
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De houder handelt overeenkomstig de wettelijke meldplicht en bevordert de kennis en het gebruik
ervan.
(art 1.51b en 1.51c Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Accommodatie en inrichting
Binnenruimte
Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste groepsruimte.
(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 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² binnenspeelruimte beschikbaar,
waaronder mede begrepen passend voor spelactiviteiten ingerichte ruimtes buiten de
groepsruimte.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op
te vangen kinderen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Er is een afzonderlijke slaapruimte voor in ieder geval kinderen tot anderhalf jaar.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 9 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De slaapruimte is afgestemd op het aantal op te vangen kinderen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 9 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
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Buitenspeelruimte
Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3 m² buitenspeelruimte beschikbaar.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De buitenspeelruimte is voor kinderen toegankelijk.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De buitenspeelruimte is aangrenzend aan het kindercentrum.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met de leeftijd van de op te vangen
kinderen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:

De Windkracht
http://www.dewittewielen.nl
75
Nee

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

:
:
:
:
:

Stichting De Witte Wielen
Allegroweg 2
5245AH ROSMALEN
17179322
Ja

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

:
:
:
:
:

GGD Hart voor Brabant
Postbus 3024
5003DA Tilburg
088-3686845
T. van Waardenburg

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: 's-Hertogenbosch
: Postbus 12345
: 5200GZ S HERTOGENBOSCH

Gegevens toezicht

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

:
:
:
:
:
:

12-05-2016
18-05-2016
Niet van toepassing
18-05-2016
23-05-2016
23-05-2016

: 13-06-2016
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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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