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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang. Het betreft
een onaangekondigd nader onderzoek.
Beschouwing
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij dit nader onderzoek. Na de feiten over het
kindercentrum volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden elders in het rapport per domein
verder uitgewerkt.
Algemene informatie
SKIK kinderopvang locatie Vasse is onderdeel van kinderopvangorganisatie SKIK.
Deze organisatie heeft diverse locaties in de gemeente Tubbergen.
Kinderdagverblijf 'SKIK kinderopvang locatie Vasse' is gevestigd in het multifunctionele pand 't
Eschhoes' aan de Hooidijk 21 te Vasse. Naast het KDV is op deze locatie tevens de buitenschoolse
opvang van de houder gevestigd. De opvang vindt plaats in twee stamgroepen. In totaal kunnen
op deze locatie maximaal 32 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar oud worden opgevangen.
Openingstijden:

Maandag t/m vrijdag van 07.00 uur tot 18.00 uur.
Inspectiegeschiedenis







13-02-2014 onderzoek na registratie. Er zijn tekortkomingen geconstateerd ten aanzien van
een verklaring omtrent het gedrag en de beroepskracht-kindratio.
14-07-2014 nader onderzoek. De tekortkomingen zijn opgelost.
12-02-2015 jaarlijks onderzoek. Er wordt niet aan alle voorwaarden voldaan binnen het
domein ouderrecht.
17-03-2016 jaarlijks onderzoek. Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden.
08-05-2017 jaarlijks onderzoek. De houder voldeed aan de getoetste voorwaarden.
05-02-2018 jaarlijks onderzoek. De houder voldeed niet aan alle voorwaarden binnen het
domein 'Pedagogisch klimaat'.

Bevindingen op hoofdlijnen
De houder voldoet aan de getoetste 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 gegevens beschreven over het kindercentrum. Daarna volgt een oordeel op basis
van de wettelijke criteria.
Tijdens het voorgaande inspectiebezoek bleek de houder nog niet aan de onderstaande
voorwaarden in het pedagogisch beleidsplan te voldoen:




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
minimum aantal 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 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.

Daarnaast voldeed de houder niet aan alle voorwaarden betreffende Voorschoolse educatie:


De houder had in januari 2017 haar opleidingsplan vastgesteld. Ten tijde van het
inspectiebezoek in februari 2018 beschikte de houder niet over een opleidingsplan dat voldoet
aan de huidige eisen (Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie, artikel 4).

Pedagogisch beleid
De houder heeft in november 2017 het meest recente (algemene) pedagogisch beleidsplan
opgesteld. Daarnaast heeft de houder in maart 2018 een pedagogisch werkplan vastgesteld.
De pedagogische beleids- en werkplannen zijn in maart 2018 volledig in de organisatie
geïmplementeerd.
In het (algemene) pedagogische beleidsplan zijn nu de voorheen ontbrekende items in voldoende
mate beschreven:



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 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
minimum aantal 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.

Conclusie
Het pedagogisch beleid voldoet aan de getoetste voorwaarden.
Voorschoolse educatie
De houder heeft na het voorgaande inspectiebezoek een locatiespecifiek opleidingsplan
vastgesteld. Het opleidingsplan brengt tot uitdrukking op welke wijze de kennis en vaardigheden
(Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie vanaf 1 augustus 2018, artikel 4 lid 2
onder a tot en met e) van de beroepskracht voorschoolse educatie worden onderhouden.

4 van 7
Definitief inspectierapport dagopvang nader onderzoek 29-05-2018
SKIK Kinderopvang locatie Vasse te Vasse

Conclusie
De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden betreffende Voorschoolse educatie.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke

Website (kinderopvangtubbergen.nl)

Pedagogisch beleidsplan (Versie van november 2017.)

Pedagogisch werkplan (Versie van maart 2018.)

Opleidingsplan voorschoolse educatie (Versie van 1 maart 2018.)
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
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, 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 minimum aantal
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.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang)

Voorschoolse educatie
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden, stelt jaarlijks
voor elke locatie voorschoolse educatie een opleidingsplan vast dat in elk geval tot uitdrukking
brengt op welke wijze de kennis en vaardigheden (Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse
educatie vanaf 1 augustus 2018, artikel 4 lid 2 onder a tot en met e) van de beroepskracht
voorschoolse educatie worden onderhouden. De houder geeft op concrete en toetsbare wijze
uitvoering aan het opleidingsplan, evalueert het plan jaarlijks en stelt het plan aan de hand van de
evaluatie zo nodig bij.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:

SKIK Kinderopvang locatie Vasse
http://www.kinderopvangtubbergen.nl
48
Ja

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

:
:
:
:
:
:

Kinderopvang Tubbergen
Prins Bernhardstraat 11b
7651ED Tubbergen
www.kinderopvangtubbergen.nl
08128997
Ja

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

:
:
:
:
:

GGD Twente
Postbus 1400
7500BK ENSCHEDE
053-4876700
Rian Laarman

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Tubbergen
: Postbus 30
: 7650AA TUBBERGEN

Gegevens toezicht

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

:
:
:
:
:
:

29-05-2018
29-05-2018
Niet van toepassing
08-06-2018
15-06-2018
15-06-2018

: 29-06-2018
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