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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.

Op 20-02-2020 heeft een jaarlijks onderzoek plaatsgevonden. Op basis van de bevindingen uit dit

onderzoek heeft op 18-06-2020 een nader onderzoek plaatsgevonden. Daarbij is de volgende

kwaliteitseis onderzocht:

 het pedagogisch beleid.

Beschouwing

Deze beschouwing beschrijft de resultaten van het nader onderzoek. Na de inspectie geschiedenis

van kinderdagverblijf de Kleine Reus volgen de bevindingen op hoofdlijnen.

Inspectiegeschiedenis

 25-04-2018 jaarlijks onderzoek: de getoetste voorwaarden voldoen aan de Wet kinderopvang.

 24-01-2019 jaarlijks onderzoek: de getoetste voorwaarden voldoen aan de Wet kinderopvang.

 20-02-2020 jaarlijks onderzoek: er is een overtreding geconstateerd met betrekking tot het

pedagogisch beleid.

Bevindingen op hoofdlijnen

Tijdens dit nader onderzoek voldoen alle getoetste voorwaarden aan de eisen uit de Wet

kinderopvang.

Advies aan College van B&W

Geen handhaving.



4 van 7

Definitief inspectierapport dagopvang nader onderzoek 18-06-2020

Kinderdagverblijf De Kleine Reus te Zwolle

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 kinderopvang 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

In het rapport dat is opgesteld naar aanleiding van het jaarlijks onderzoek d.d. 20-02-2020 staat

het volgende beschreven:

Er wordt een pedagogisch beleidsplan gehanteerd waarin het binnen de organisatie en locatie

geldende beleid staat. De houder heeft er echter nog onvoldoende zorg voor gedragen dat er

conform het beleid wordt gehandeld.

Ten tijde van de inspectie werden er twee kinderen van de buitenschoolse opvang op groep Geel

van het kinderdagverblijf opgevangen. De houder heeft laten weten dat dit vaker voorkomt op

rustige dagen zoals de woensdag en vrijdag, en tijdens studie- en vakantiedagen. De houder heeft

dit nog onvoldoende in het pedagogisch beleidsplan beschreven waardoor de praktijk niet

overeenkomt met het pedagogisch beleid.

Tijdens dit nader onderzoek is gebleken dat er conform het pedagogisch beleid wordt gehandeld.

De houder heeft ervoor gekozen om de bso kinderen niet meer op te vangen op het

kinderdagverblijf. Daarom is het niet nodig dat dit vastgelegd wordt in het pedagogisch beleid.

Mocht dit in de toekomst wijzigen dan dient dit alsnog in het beleid vastgelegd te worden.

Conclusie

De getoetste voorwaarde bij het domein Pedagogisch klimaat is conform de Wet kinderopvang.

Gebruikte bronnen

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
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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)
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Gegevens voorziening

Opvanggegevens

Naam voorziening : Kinderdagverblijf De Kleine Reus

Aantal kindplaatsen : 48

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee

Gegevens houder

Naam houder : De Kleine Reus BV

Adres houder : Veldbeemdgras 46

Postcode en plaats : 8043 KE Zwolle

KvK nummer : 05074052

Aansluiting geschillencommissie : Ja

Gegevens toezicht

Gegevens toezichthouder (GGD)

Naam GGD : GGD IJsselland

Adres : Postbus 1453

Postcode en plaats : 8001 BL ZWOLLE

Telefoonnummer : 038-4 281 686

Onderzoek uitgevoerd door : Manon Korenromp

Gegevens opdrachtgever (gemeente)

Naam gemeente : Zwolle

Adres : Postbus 10007

Postcode en plaats : 8000 GA ZWOLLE

Planning

Datum inspectie : 18-06-2020

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing

Zienswijze houder : Niet van toepassing

Vaststelling inspectierapport : 01-07-2020

Verzenden inspectierapport naar houder : 02-07-2020

Verzenden inspectierapport naar : 02-07-2020
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gemeente

Openbaar maken inspectierapport : 16-07-2020


