Inspectierapport
Tante Tuit (KDV)
Kruiskamplaan 1a
7152 GA Eibergen
Registratienummer 279844566

Toezichthouder:

GGD Noord- en Oost-Gelderland

In opdracht van gemeente:

Berkelland

Datum inspectie:

26-07-2022

Type onderzoek:

Jaarlijks onderzoek

Status:

Definitief

Datum vaststelling inspectierapport:

31-08-2022

Inhoudsopgave
Het onderzoek .................................................................................................................... 3
Onderzoeksopzet ............................................................................................................. 3
Beschouwing ................................................................................................................... 3
Advies aan College van B&W ............................................................................................. 4
Observaties en bevindingen .................................................................................................. 5
Pedagogisch klimaat ......................................................................................................... 5
Personeel en groepen ....................................................................................................... 8
Accommodatie ................................................................................................................ 11
Overzicht getoetste inspectie-items ...................................................................................... 13
Pedagogisch klimaat ........................................................................................................ 13
Personeel en groepen ...................................................................................................... 13
Accommodatie ................................................................................................................ 15
Gegevens voorziening ......................................................................................................... 16
Opvanggegevens ............................................................................................................ 16
Gegevens houder ............................................................................................................ 16
Gegevens toezicht .............................................................................................................. 16
Gegevens toezichthouder (GGD) ....................................................................................... 16
Gegevens opdrachtgever (gemeente) ................................................................................ 16
Planning ........................................................................................................................ 17
Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum ............................................................................. 18

2 van 18
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 26-07-2022
Tante Tuit te Eibergen

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.
Dit jaarlijks onderzoek heeft de toezichthouder gedaan op basis van risico gestuurd toezicht. De
GGD’ en in Nederland werken volgens een model voor risico gestuurd toezicht. Dit doen zij om
meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken. Uitgebreider onderzoek
waar nodig, minder uitgebreid waar mogelijk.
GGD Noord- en Oost-Gelderland is in samenwerking met de gemeente Berkelland begonnen met
flexibel inspecteren. Dit heeft als einddoel een verhoging van de kwaliteit van de kinderopvang in
Nederland.
De
•
•
•

volgende voorwaarden zijn onderzocht:
Pedagogisch klimaat;
Personeel en groepen;
Accommodatie.

Beschouwing
Kinderdagverblijf Tante Tuit is onderdeel van Weijdeland Kinderopvang B.V. en is gehuisvest in een
voormalig woonhuis. Er wordt kinderopvang geboden aan 24 kinderen. Het kinderdagverblijf is
geopend van maandag tot en met vrijdag van 07.15 - 18.15 uur.
Inspectiegeschiedenis
•
27-03-2019; onderzoek voor registratie;
•
13-06-2019; onderzoek na registratie, de houder voldoet aan de onderzochte voorwaarden;
•
25-02-2020: jaarlijks onderzoek, de houder voldoet aan de onderzochte voorwaarden;
•
21-04-2021: jaarlijks onderzoek, de houder voldoet aan de onderzochte voorwaarden.
Bevindingen
Op 26 juli 2022 heeft in opdracht van de gemeente Berkelland een jaarlijks onderzoek
plaatsgevonden bij KDV Tante Tuit. De beroepskrachten laten tijdens het bezoek een gedreven en
betrokken houding zien. De kwaliteitseisen zijn getoetst op basis van een documentenonderzoek,
observaties van de praktijk en interview met de beroepskrachten.
De houder voldoet niet volledig aan de onderzochte voorwaarden. Er waren tekortkomingen op het
domein 'Pedagogisch klimaat' (pedagogisch beleidsplan) geconstateerd. Hiervoor is een
herstelaanbod aangeboden. Na het herstelaanbod is aan de voorwaarde voldaan binnen de
gestelde termijn.
Nadere toelichting is te lezen in onderstaand rapport.
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Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
Herstelaanbod
De overtredingen binnen het domein Pedagogisch klimaat zijn opgelost na het herstelaanbod.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder
duidelijk hoe hij/zij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent:
Het bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden
en de overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft de houder 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.
Van de beoordeelde eisen staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.
Pedagogisch beleid
Kinderdagverblijf Tante Tuit beschikt over een pedagogisch beleidsplan, 'Pedagogisch Beleidswerkplan 2022 - Versie maart 2022'.
Het pedagogisch beleidsplan bevat onder andere een beschrijving van de taken die
beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de dagopvang kunnen uitvoeren en de
wijze waarop zij hierbij worden begeleid.
Ten tijde van de inspectie waren er geen stagiaires of vrijwilligers aanwezig.
Daarnaast bevat het pedagogisch beleidsplan een 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. Hierover staat het volgende beschreven:
"De afwijkingsregeling op Tante Tuit is als volgt vorm gegeven:
Dag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Afwijking BKR
ochtend
07.15 - 08.15 uur
07.15 - 08.15 uur
07.15 - 08.15 uur
07.15 - 08.15 uur
07.15 - 08.15 uur

Afwijking BKR tijdens
pauze
13.00 - 14.00 uur
13.00 - 14.00 uur
13.00 - 14.00 uur
13.00 - 14.00 uur
13.00 - 14.00 uur

Afwijking BKR
middag
17.15 - 18.15 uur
17.15 - 18.15 uur
17.15 - 18.15 uur
17.15 - 18.15 uur
17.15 - 18.15 uur

Er wordt niet afgeweken van het BKR op de volgende tijdstippen:
•
08.15 – 13.00 uur
•
14.00 – 17.15 uur
Op deze momenten van de dag zijn er verschillende tafelmomenten, verzorgingsmomenten en
activiteiten gepland. In het pedagogisch werkplan staan deze momenten en de dagindeling
uitgebreid beschreven.
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Hieronder een aantal opmerkingen m.b.t. de BKR regeling:
•
Van 07.15 uur tot 9.00 uur kunnen kinderen ’s ochtends worden gebracht. Er wordt gekeken
op welk tijdstip de kinderen normaal gesproken wekelijks op die dag komen. Afhankelijk van
het tijdstip waarop de kinderen normaal gesproken komen, wordt het aanvangstijdstip op het
werkrooster van de tweede en zo nodig derde pedagogisch medewerker bepaald. Hierbij
worden in principe niet minder dan de conform PKR berekende aantal benodigde pedagogisch
medewerksters ingezet en wordt niet afgeweken van de vereiste PKR. Uitzonderingen, zoals
kinderen die incidenteel eerder worden gebracht, daargelaten.
•
Van 13.00 uur tot 14.00 uur wordt door de pedagogisch medewerksters op kantoor de eerste
verdieping van Tante Tuit gepauzeerd. Er pauzeert maximaal één pedagogisch medewerkster
gelijktijdig gedurende een half uur. Indien, in vakantieperiodes bij een klein kindaantal, slechts
één pedagogisch medewerkster op de groep ingezet is, wordt zij tijdens haar pauze vervangen
door bijvoorbeeld Kim (directrice). Bij calamiteiten wordt een beroep gedaan op de
pedagogisch medewerksters die pauze houden of Kim die op het kantoor werkzaam is.
•
Van 16.30 uur tot 18.30 uur kunnen kinderen ’s middags worden opgehaald. Voor de
pedagogisch medewerksters staan de eindtijden van hun dienst op het rooster vermeld. Per
dag wordt er gekeken door de vertrekkende pedagogisch medewerksters of het mogelijk is
naar huis te gaan; of wel minimaal de helft van het benodigde aantal pedagogisch
medewerksters achterblijft en of het bij een eventueel onrustige groep wel verantwoord is om
naar huis te gaan. Elke dag blijft er één medewerkster aanwezig totdat alle kinderen zijn
opgehaald. Er wordt op deze manier maximaal één uur afgeweken van de vereiste PKR; van
een inzet van minder dan de helft van het benodigde aantal pedagogisch medewerksters is
geen sprake."
Praktijk:
De beroepskracht vertelt dat zij iedere dag een half uur pauze houden en dat collega's elkaar over
nemen. Hierbij houden zij rekening met welke leeftijd de beroepskracht die dag werkt in verband
met piekmomenten als fles geven of naar bed brengen. Op het moment van de inspectie zijn er
vier beroepskrachten aanwezig. Wanneer deze beroepskrachten achter elkaar 30 minuten pauze
houden, wordt er 120 minuten afgeweken van het BKR tijdens pauze tijden. Hierdoor is praktijk
niet conform beleid gezien er opgenomen is dat er tijdens pauze tijden 60 minuten afgeweken
wordt.
Hiermee wordt niet voldaan aan de getoetste voorwaarde. De toezichthouder heeft hiervoor een
herstelaanbod aangeboden op 30 augustus 2022. De houder heeft deze aangenomen.
De houder heeft direct op 30 augustus 2022 de toezichthouder gemaild met het nieuwe
pedagogisch beleidsplan.
Hierin staan de tijden waarop er afgeweken wordt van de beroepskracht-kindratio conform praktijk
omschreven en wordt er voldaan aan de voorwaarde.
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Daarnaast staat in het pedagogisch beleidsplan het volgende beschreven over de invulling van de
stamgroepen:
"Op Tante Tuit is plek voor 16 kinderen van 0 (vanaf 6-8 weken) tot 4 jaar of tot aan de leeftijd
waarop de basisschool start. De kinderopvang is gesitueerd in Eibergen. Boven is er plek voor 8
peuters, de 8 oudste peuters gaan mee naar boven.
Tante Tuit kent één groep: Deze groep is bestemd voor de kinderdagopvang van baby’s/dreumesen
en peuters tot de leeftijd van 8 weken tot 4 jaar."
"De dagopvang biedt ruimte aan maximaal 24 kinderen per dag."
"Op Tante Tuit is sprake van kinderopvang met een verticale leeftijdsopbouw voor maximaal 16
kindplaatsen en één peutergroep in de toekomst voor 2,5 tot 4 jaar voor 8 kindplaatsen."
Praktijk:
In het pedagogisch beleidsplan staat beschreven dat er gewerkt wordt met één groep en dat er in
de toekomst een peutergroep voor 2,5 tot 4 jaar zal komen. Uit de praktijk kan echter opgemaakt
worden dat er met twee groepen gewerkt wordt. De jongste kinderen worden beneden opgevangen
en de peuters worden boven opgevangen. Hiermee ontbreekt er een concrete beschrijving van de
werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen in het pedagogisch
beleidsplan.
Hiermee wordt niet voldaan aan de gestelde voorwaarde. De toezichthouder heeft hiervoor een
herstelaanbod aangeboden op 30 augustus 2022. De houder heeft deze aangenomen.
De houder heeft direct op 30 augustus 2022 de toezichthouder gemaild met het nieuwe
pedagogisch beleidsplan.
Hierin staat een concrete beschrijving van de werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van
de stamgroepen. Er wordt hiermee voldaan aan de getoetste voorwaarde.
Conclusie:
Na het herstelaanbod voldoet het pedagogisch beleid op de getoetste voorwaarden
Uit bovenstaande constatering(en)/ bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde na
herstelaanbod, is voldaan:
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 werkwijze,
maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang)

Gebruikte bronnen
•
•
•
•
•

Interview manager/ locatieverantwoordelijke (Mevrouw K. Kroekestoel 30-08-2022)
Interview anders namelijk: (Aanwezige beroepskrachten)
Observatie(s)
Personeelsrooster (week 27 t/m 30)
Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch beleids- werkplan 2022 - Versie maart 2022)
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Personeel en groepen
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
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. Van de beoordeelde eisen staat een
beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
Houder
De benoemde functionarissen/bestuursleden zijn ingeschreven en gekoppeld in het
personenregister kinderopvang aan de houder Weijdeland Kinderopvang B.V.
Beroepskrachten
De aanwezige beroepskrachten zijn gecontroleerd in het personenregister kinderopvang. Uit het
personenregister kinderopvang is gebleken dat de aanwezige beroepskrachten zijn ingeschreven en
gekoppeld aan de houder Weijdeland Kinderopvang B.V.
Conclusie:
Aan deze voorwaarden wordt voldaan.
Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
Kinderdagverblijf Tante Tuit beschikt over 24 kindplaatsen. Ten tijde van de inspectie zijn er 18
kinderen aanwezig met 4 beroepskrachten. Hiermee worden voldoende beroepskrachten ingezet
voor het aantal kinderen dat wordt opgevangen.
Op basis van een steekproef zijn de personeelsroosters en kindplanning van week 27 tot en met 30
ingezien. Hieruit kan opgemaakt worden dat de houder voldoet aan de beroepskracht - kindratio.
Conclusie:
Aan deze voorwaarden wordt voldaan.
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Stabiliteit van de opvang voor kinderen
KDV Tante Tuit biedt opvang aan 24 kinderen welke opgevangen worden in 3 verschillende
leeromgevingen: Rustige leeromgeving, Huiselijke leeromgeving, Actieve leeromgeving. De
kinderen worden op de benedenverdieping gebracht door ouders. Daarna worden de groepen
gesplitst en gaan de kinderen van 2 - 4 jaar naar boven.
Aan de kinderen zijn vaste beroepskrachten gekoppeld. Hierover staat het volgende opgenomen in
het pedagogisch beleidsplan:
"Aan de maximaal 24 kindplaatsen wordt een vast team van 2-4 pedagogisch medewerksters
gekoppeld. Aan elk kind worden maximaal twee pedagogisch medewerksters gekoppeld. De
teamleden werken intensief samen, bespreken de sfeer en gang van zaken in de groep en de
ontwikkeling van de kinderen. Zij vormen zo de basis van het pedagogisch klimaat waardoor
kinderen zich veilig en vertrouwd kunnen voelen. Over het algemeen hebben de pedagogisch
medewerksters vaste werkdagen. Deze kunnen echter veranderen afhankelijk van de kind
bezetting op ‘t kinderdagverblijf (vnl. tijdens vakanties), in geval van ziekte of verlof/vakantie van
de pedagogisch medewerksters. Ons streven is op elke dag één basis pedagogisch medewerkster
aanwezig te hebben. Zij is dan het aanspreekpunt voor ouders/verzorgers voor die dag. Verder
krijgt ieder kind ook een mentor toegewezen, die het jaarlijkse gesprek met de ouders voert en het
vaste aanspreekpunt is voor hen. In speciale gevallen kan ook de vestigingsmanager voor ouders
als aanspreekpunt fungeren. Verder hebben wij vaste inval pedagogisch medewerksters die een
afwezige basis pedagogisch medewerkster vervangen.
Vaste-gezichten-criterium Op Tante Tuit werken wij met het vaste-gezichten-criterium van twee
vaste gezichten. Er is bewust gekozen voor fulltime dienstverbanden om aan het vaste-gezichtencriterium te voldoen."
Daarnaast heeft de toezichthouder middels een steekproef de roosters van week 27 t/m 30
ingezien waaruit opgemaakt kan worden dat er wordt voldaan aan het vaste gezichten criterium.

9 van 18
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 26-07-2022
Tante Tuit te Eibergen

Mentor
Aan elk kind is een mentor toegewezen, dit wordt tijdens het intakegesprek duidelijk gemaakt aan
ouders. Middels een mentorverdeling heeft de houder aan kunnen tonen dat deze verdeling
daadwerkelijk gemaakt is. Over het mentorschap heeft de houder het volgende opgenomen in het
pedagogisch beleidsplan:
"Alle kinderen op Tante Tuit hebben een eigen mentor. Omdat wij heel kleinschalig zijn, is dit één
van onze vaste gezichten. Door de ‘eigen’ mentorkinderen is er meer ruimte voor de pedagogisch
medewerkster om een paar kinderen echt goed te leren kennen. Invulling geven aan het
mentorschap is veel meer dan een baby, dreumes, peuter toewijzen aan een beroepskracht
omwille van één vast gezicht per kind voor het signaleren van problemen en gesprekken voeren
met opvoeders.
Mentoring is een één-op-één interactief proces waarbij de mentor het leren van een kind begeleidt
en ze zich samen op de persoonlijke ontwikkeling richten. Mentoren zetten hun kennis,
bekwaamheid en (levens)ervaring in om kinderen te helpen hun ontwikkelingsdoelen te bereiken.
Het is voor onze pedagogisch medewerksters niet altijd mogelijk om met ieder kind in de groep een
even hechte band op te bouwen. Door de ‘eigen’ mentorkinderen is er meer ruimte voor ze om een
paar kinderen echt goed te leren kennen. Hierdoor kunnen ze beter inspringen op de behoeften van
deze kinderen. Door een goede vertrouwensrelatie op te bouwen, zullen kinderen zich emotioneel
veilig voelen op de kinderopvang. Ouders krijgen telefonisch of per e-mail te horen wie hun mentor
is en wat de functie is van mentorschap. Dit benoemt de directrice door te vertellen bijvoorbeeld:
‘Denise (pedagogisch medewerkster) is jullie mentor omdat haar werkdagen maandag, dinsdag en
donderdag zijn. Denise is daarom het vaste gezicht voor jullie zoon/dochter. Denise zal telefonisch
een afspraak met jullie maken voor het plaatsingsgesprek. Vervolgens kunnen ouders ook op
Bitcare zien wie de mentor van hun kind(eren) is."
Conclusie:
Aan deze voorwaarden wordt voldaan.

Gebruikte bronnen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Interview manager/ locatieverantwoordelijke (Mevrouw K. Kroekestoel 30-08-2022)
Interview anders namelijk: (Aanwezige beroepskrachten)
Observatie(s)
Personenregister Kinderopvang
Landelijk Register Kinderopvang
Presentielijsten (week 27 t/m 30)
Personeelsrooster (week 27 t/m 30)
Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch beleids- werkplan 2022 - Versie maart 2022)
Mentoroverzicht Tante Tuit - versie 01-07-2022 - 31-07-2022
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Accommodatie
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
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. Van de beoordeelde eisen staat een
beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.
Eisen aan ruimtes
Binnenruimte
Kinderdagverblijf Tante Tuit bevindt zich in een vrijstaande woning in Eibergen. KDV Tante Tuit
heeft een eigen ingang met daaraan grenzend de Rustige leeromgeving. Daarnaast beschikt KDV
Tante Tuit over een Huiselijke leeromgeving, een Actieve leeromgeving, een slaapruimte welke zich
bevindt in de Rustige leeromgeving, een keuken en sanitair.
Tante Tuit heeft de mogelijkheid om maximaal 24 kinderen te plaatsen over 3 verschillende
groepsruimtes. Iedere groepsruimte apart beschikt over het volgende aantal m²:
•
Rustige leeromgeving: 30 m²
•
Huiselijke leeromgeving: 42 m²
•
Actieve leeromgeving: 40 m²
Voor 24 kindplaatsen moet er 84 m² beschikbaar zijn. KDV Tante Tuit beschikt over 112 m² en
heeft dus ruim voldoende binnenspeelruimte per op te vangen kind.
De ruimtes zijn licht en er is voldoende variatie in spelmateriaal. Deze materialen sluiten aan bij de
ontwikkelingsfases van 0 tot 4 jarigen. Door de indeling van de verschillende leeromgevingen zijn
er mogelijkheden voor zowel rustige als actieve activiteiten.
•
Huiselijke leeromgeving; vloerkleden, open kasten met mandjes gevuld met divers
spelmateriaal en de keuken met hoge tafel en stoelen;
•
Actieve leeromgeving; verkleedkleren, bouwmateriaal, knutsel materiaal, boekjes,
spelmateriaal uit de natuur, muziekinstrumenten, lage tafel met stoelen;
•
Rustige leeromgeving; 6 bedden, vloerkleden met kussen, zwart/wit hoek, mandjes met divers
spelmateriaal en een bank.
Slaapruimte
In de Rustige leeromgeving zijn 6 vaste bedjes beschikbaar. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt
van buitenbedjes. Deze staan zowel achter het gebouw als in de tuin. Van de buitenbedjes zijn er 8
beschikbaar. De slaapruimte in de Rustige leeromgeving beschikt over schuifdeuren. Hiermee is er
de mogelijkheid om er een afzonderlijke slaapruimte van te maken. Over het gebruik van de
slaapruimte staat het volgende beschreven in het pedagogisch beleidsplan:
"Naast de huiselijke leeromgeving is er ook een tweede ruimte op de begane grond. Deze twee
ruimten zijn verbonden door een gang waaraan ook de toegang tot het toilet en de meterkast zijn
gesitueerd en de toegangsdeur naar buiten. De tweede ruimte op de begane grond heeft als
karakter de rustige leeromgeving en dient tevens als slaapruimte. Baby’s van 0-1 jaar slapen
boven in de stapelbedden en oudere kinderen in het onderbedje."
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KDV Tante Tuit beschikt voor kinderen tot de leeftijd van anderhalf jaar over een afgestemde
afzonderlijke slaapruimte. Op enkele dagen komt het voor dat er binnen niet voldoende bedden zijn
voor het aantal aanwezige kinderen tot de leeftijd van anderhalf jaar. De houder vult middels
telefonisch overleg op 30 augustus 2022 hierop aan dat, indien het noodzakelijk is dat er meer
bedden binnen gebruikt dienen te worden, dit mogelijk is door de buiten bedden naar binnen te
verplaatsen. Deze bedden worden in de Rustige leeromgeving erbij geplaatst.
Buitenruimte
Aangrenzend aan de kinderopvang is een buitenruimte waar alle groepen gebruik van kunnen
maken. De buitenruimte beschikt over meer dan genoeg m². Tijdens het onderzoek is te zien dat
de tuin geheel omheind is en afsluitbaar met een hek. De buitenruimte is op een passende wijze
ingericht met onder andere een zandbak, schommel, moestuin en een speelhuisje met
buitenkeuken. Daarnaast kunnen de kinderen gebruik maken van verschillende fietsen.
De bevindingen van dit onderzoek staan los van de omgevingsvergunning die de brandweer met
betrekking tot de brandveiligheid en bouw- en woningtoezicht met betrekking tot het bouwbesluit
afgeeft.
Conclusie:
Aan de gestelde voorwaarde omtrent het item 'Accommodatie' wordt voldaan.

Gebruikte bronnen
•
•
•
•

Interview manager/ locatieverantwoordelijke (Mevrouw K. Kroekestoel 30-08-2022)
Observatie(s)
Plattegrond
Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch beleids- werkplan 2022 - Versie maart 2022)
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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 )
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, 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 verschilt.
(art 1.50 lid 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a 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 participerende ouder;
c. 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;
d. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen worden opgevangen;
e. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over
de kinderen die worden opgevangen;
f. 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 f
ingeschreven in het personenregister kinderopvang.
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang)
13 van 18
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 26-07-2022
Tante Tuit te Eibergen

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)
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:
- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige
kinderen in een stamgroep wordt bepaald op grond van de 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 de rekenregels.
(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4, 7, 9 en bijlage 1 onderdeel
a en c Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9 Regeling Wet kinderopvang )
Gedurende de uren dat conform het pedagogische beleidsplan minder beroepskrachten worden
ingezet, wordt ten minste de helft van het conform de beroepskracht-kindratio benodigde aantal
beroepskrachten ingezet.
(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a en 7 lid 4 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)
De houder van een kindercentrum deelt de ouders en het kind mee tot welke stamgroep het kind
behoort en welke beroepskracht dan wel beroepskrachten op welke dag aan de desbetreffende
stamgroep zijn toegewezen.
(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 9 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Aan een kind in de leeftijd tot één jaar worden ten hoogste twee vaste beroepskrachten
toegewezen, waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat
kind. Indien er vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten
tegelijkertijd gewerkt wordt dan worden er ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen
aan een kind in de leeftijd tot één jaar.
(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 4 en 19a Besluit kwaliteit kinderopvang)
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Aan een kind van één jaar of ouder worden ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen,
waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat kind. Indien
er vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten tegelijkertijd gewerkt
wordt dan worden er ten hoogste vier vaste beroepskrachten toegewezen aan een kind van één
jaar of ouder.
(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 5 en 19a Besluit kwaliteit kinderopvang)
Een kind maakt gedurende de week gebruik van ten hoogste twee verschillende stamgroepruimtes.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 6, 8 en 9 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 en 1.60c lid 1 Wet Kinderopvang; art 9 lid 11 Besluit kwaliteit 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)
Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste stamgroepruimte. Een kindercentrum
beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind.
Passend voor spelactiviteiten ingerichte binnenruimtes buiten de stamgroepruimte worden naar
evenredigheid aan de groepen van het kindercentrum toebedeeld.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum
aanwezig kind. De buitenspeelruimte is voor kinderen in de leeftijd tot twee jaar aangrenzend aan
het kindercentrum. Voor kinderen van twee jaar of ouder is de buitenspeelruimte bij voorkeur
aangrenzend aan het kindercentrum, maar in ieder geval aangrenzend aan het gebouw waarin het
kindercentrum is gevestigd.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Een kindercentrum beschikt voor kinderen tot de leeftijd van anderhalf jaar over een op het aantal
aanwezige kinderen afgestemde afzonderlijke slaapruimte.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening

: Tante Tuit

Website

: http://www.tantetuit.nl

Aantal kindplaatsen

: 24

Gesubsidieerde voorschoolse educatie

: Nee

Gegevens houder
Naam houder

: Weijdeland Kinderopvang B.V.

Adres houder

: Severtweg 6a

Postcode en plaats

: 7156 RL Beltrum

KvK nummer

: 62966545

Aansluiting geschillencommissie

: Ja

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD

: GGD Noord- en Oost-Gelderland

Adres

: Postbus 3

Postcode en plaats

: 7200 AA Zutphen

Telefoonnummer

: 088-4433000

Onderzoek uitgevoerd door

: I. Niesen

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente

: Berkelland

Adres

: Postbus 200

Postcode en plaats

: 7270 HA BORCULO
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Planning
Datum inspectie

: 26-07-2022

Opstellen concept inspectierapport

: 30-08-2022

Zienswijze houder

: Niet van toepassing

Vaststelling inspectierapport

: 31-08-2022

Verzenden inspectierapport naar houder

: 31-08-2022

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 31-08-2022

Openbaar maken inspectierapport

: 05-09-2022
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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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