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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.
De toezichthouders van de GGD Zuid Limburg zien erop toe dat kinderopvangorganisaties de weten regelgeving van de ‘Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen’ naleven.
De houder van een organisatie voor kinderopvang is verantwoordelijk voor een veilige en
verantwoorde kinderopvang.
In dit inspectierapport zijn niet alle items beoordeeld, omdat er sprake is van een zogeheten
risicogestuurd toezicht. In dit onderzoek is de nadruk gelegd op voorwaarden die het meest
bijdragen aan de kwaliteit van de opvang, zoals de pedagogische praktijk, het aantal
beroepskrachten op de groepen en hun diploma’s en verklaringen omtrent het gedrag.
De itemlijst geeft aan welke voorwaarden tijdens dit onderzoek zijn beoordeeld.

Beschouwing
Deze beschouwing beschrijft de resultaten van het onderzoek bij kinderdagverblijf Samen Spelen
De Maasköpkes. Na de feiten over het kinderdagverblijf volgen de belangrijkste bevindingen.
Kinderdagverblijf Samen Spelen De Maasköpkes maakt sinds 01-04-2016 onderdeel uit van
kinderopvangorganisatie Samen Spelen Peuteropvang. Deze organisatie exploiteert sinds die
datum drie locaties voor peuteropvang voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar in Maastricht.
Kinderdagverblijf Samen Spelen De Maasköpkes is gehuisvest in de gelijknamige basisschool in de
Maastrichtse wijk Borgharen. Men heeft de beschikking over één groepsruimte met naastgelegen
inpandige speelzaal en een buitenspeelruimte. Er is een nauwe samenwerking met deze
basisschool.
In het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen staat Kinderdagverblijf Samen Spelen
De Maasköpkes geregistreerd voor maximaal 16 kindplaatsen.
Uit observatie en interview met de houder en de beroepskrachten op de locatie is gebleken dat
kinderopvangorganisatie Samen Spelen Peuteropvang in de afgelopen periode haar eigen visie en
beleid gefaseerd heeft geïmplementeerd.
Het is niet bekend of voor deze locatie een oudercommissie is ingesteld. De toezichthouder heeft
geen ingevulde vragenlijst van de oudercommissie ontvangen.
Bevindingen van huidige onderzoek:
Tijdens het huidige onderzoek is geconstateerd dat de getoetste voorwaarden voldoen aan de Wet
Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen met betrekking tot het domein ‘Pedagogisch klimaat’.
Binnen dit domein worden de volgende onderdelen getoetst:

Pedagogische praktijk

Voorschoolse educatie
Voor de beoordeling van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het
‘Veldinstrument observatie pedagogische praktijk, versie december 2014’.
Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke
criteria.

Pedagogische praktijk
Het pedagogisch beleidsplan en het pedagogisch handelen worden tijdens teamvergaderingen
besproken.
Conclusie:
De houder draagt zorg voor de uitvoering van het pedagogisch beleidsplan.
Tijdens de pedagogische observatie beoordeelt de toezichthouder of bij kinderdagverblijf Samen
Spelen de Maasköpkes de vier basisdoelen (emotionele veiligheid, persoonlijke competentie,
sociale competentie, overdracht van normen en waarden) uit de Wet Kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen worden gewaarborgd.
Onderstaande beschrijvingen en voorbeelden dienen ter illustratie van de conclusies per basisdoel.
De beoordeling van de pedagogische praktijk is gebaseerd op observaties in de groep tijdens het
binnenkomen van de kinderen met hun ouders, het demonstratiespel en het vrije spel.
Emotionele veiligheid
Het bieden van emotionele veiligheid is van primair belang, niet alleen omdat het bijdraagt aan het
welbevinden van de kinderen nu, maar ook omdat een onveilig klimaat het realiseren van de
andere pedagogische doelstellingen in de weg staat. Als een kind zich veilig voelt, gaat het op
ontdekking uit en durft het nieuwe uitdagingen aan te gaan. Het kind ontwikkelt zelfvertrouwen en
door positieve ervaringen kan een kind innerlijke groei doormaken.
De beroepskrachten communiceren met de kinderen.
De beroepskrachten hebben korte gesprekjes met kinderen over de activiteit die ze doen. Daarbij
wordt meermaals een link gelegd naar de leefwereld van de kinderen thuis. De beroepskrachten
laten merken dat ze de kinderen en wat hun bezighoudt begrijpen.
De beroepskrachten hebben een vertrouwde relatie met de kinderen.
De beroepskrachten laten merken dat ze de kinderen accepteren zoals ze zijn. De meeste kinderen
laten zich enthousiast maken en motiveren door de beroepskrachten. Dit is onder andere merkbaar
bij het demonstratiespel. De kinderen luisteren aandachtig en doen mee als de beroepskracht
vragen stelt of de kinderen uitnodigt om mee te doen.
Er heerst een ontspannen, open sfeer in de groep.
Er is een dagschema met dagelijkse routines en activiteiten in een herkenbare en vertrouwde
volgorde. Men werkt met het programma voorschoolse educatie Speelplezier. Dat programma
voorziet in een vaste structuur van het dagritme. Het biedt houvast voor kinderen. De meeste
kinderen zijn ontspannen en bezig met hun spel.
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Kinderen hebben vaste beroepskrachten en bekende leeftijdsgenootjes om zich heen.
Kinderen hebben op hun opvangdag altijd een aantal vaste/vertrouwde andere kinderen in de
groep. De kinderen komen naar de opvang volgens de wens van de ouders. Onlangs is een
wisseling van het personeel geweest. Een vaste beroepskracht is niet meer werkzaam op de
locatie. Daarom is een andere vaste medewerker ingepland. Het afgelopen jaar zijn naast een
vaste beroepskracht meerdere wisselende beroepskrachten aan deze locatie verbonden geweest.
Conclusie:
Uit het onderzoek blijkt dat de emotionele veiligheid voldoende wordt gewaarborgd.
Persoonlijke competentie
Bij jonge kinderen zijn exploratie en spel de belangrijkste middelen om greep te krijgen op hun
omgeving. Door exploratie ontdekt het kind nieuwe handelingsmogelijkheden die vervolgens in spel
worden geoefend, uitgebouwd, gevarieerd en geperfectioneerd. Exploratie en spel zijn intrinsiek
gemotiveerd; de kwaliteit van exploratie en spel is een voorspeller van hun latere creativiteit,
onafhankelijkheid en veerkracht.
De beroepskrachten ondersteunen en stimuleren de ontwikkeling van (individuele) kinderen.
De beroepskrachten geven passende steun bij het ontdekken en verrijken van spelmogelijkheden.
De beroepskrachten spelen tijdens het vrije spel met de kinderen mee in de verschillen de hoeken.
Zij verwoorden wat er gebeurt en bieden nieuwe kansen voor vervolgspel, zoals het kopen en
verkopen van nootjes in de winkel.
Kinderen hebben de mogelijkheid om (leer)ervaringen op te doen dankzij de groep, spelmateriaal,
activiteitenaanbod en inrichting.
De activiteiten passen in algemene zin bij de interesse en het ontwikkelingsniveau van de kinderen.
De meeste kinderen zijn het grootste deel van de tijd bezig met een bepaalde activiteit.
In het dagprogramma zijn altijd activiteiten opgenomen die gericht zijn op en/of aanzetten tot
taalverrijking, zoals voorlezen, liedjes zingen en verwoorden van ervaringen. De
beroepskracht herhaalt ook vaker onderwerpen die een dag eerder aan de orde zijn geweest.
Het spelmateriaal is deels zichtbaar en bereikbaar voor kinderen. Een deel van de materialen staat
in gesloten kasten. Speelhoeken worden 'gesloten' door een doek erover te leggen. De kinderen
kunnen aan een beroepskracht vragen om in die speelhoek te mogen spelen.
Conclusie:
Uit het onderzoek blijkt dat de persoonlijke competentie voldoende wordt gewaarborgd.
Sociale competentie
Het samenzijn met vertrouwde pedagogisch medewerkers en bekende leeftijdsgenoten bevordert
de ontwikkeling van relaties en bevordert dus een gevoel van veiligheid. Goede relaties met
leeftijdsgenoten bevorderen de kwaliteit van hun uitwisselingen en van hun spel. In een
vertrouwde groep leeftijdsgenoten kunnen kinderen gevoelens van verbondenheid en sociale
verantwoordelijkheid ontwikkelen.
De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in hun onderlinge interactie.
Kinderen krijgen informatie en hulp om contact met groepsgenootjes te maken en te onderhouden.
De beroepskrachten stimuleren de interactie tussen kinderen met dezelfde interesse of talent, in
gesprekken en tijdens spel. De beroepskrachten moedigen interactie tussen leeftijds- en/of
groepsgenootjes aan. Zo nodigt een beroepskracht een kind uit om mee te bouwen aan de toren
die een ander kind bouwt. Als het kind 'nee' schudt, zegt de beroepskracht: "Hij wil het niet."
De kinderen zijn deel van de groep.
De beroepskrachten activeren de betrokkenheid en deelname van alle kinderen aan het
groepsgebeuren op een wijze die recht doet aan het individuele kind. Tijdens het demonstratiespel
worden de kinderen uitgenodigd om te reageren. Dit wordt gedaan door een korte stilte in te
lassen of middels intonatie de kinderen uit te nodigen om een zin aan te vullen. Kinderen worden
gestimuleerd om sociale contacten met elkaar aan te gaan. Zoals samen een toren bouwen of
samen in de winkel nootjes te kopen en verkopen.
Conclusie:
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Uit het onderzoek blijkt dat de sociale competentie voldoende wordt gewaarborgd.
Overdracht van normen en waarden
Kinderen moeten de kans krijgen om zich de waarden en normen, de ‘cultuur’ eigen te maken van
de samenleving waarvan zij deel uitmaken. Kinderopvang biedt een breder samenleving dan het
gezin; kinderen komen in aanraking met andere aspecten van de cultuur en de diversiteit die onze
samenleving kenmerkt.
De groepssetting biedt daarom, in aanvulling op de socialisatie in het gezin, heel eigen
mogelijkheden tot socialisatie en cultuuroverdracht.
Afspraken, regels en omgangsvormen zijn herkenbaar aanwezig en worden toegepast.
Beroepskrachten hanteren de afspraken, regels en omgangsvormen op eenduidige en consequente
wijze. Kinderen worden aangesproken op hun omgang met elkaar en de beroepskrachten bij het
aangaan en uitvoeren van activiteiten. Ze worden aangezet tot sociaal gedrag. Zo vraagt de
beroepskracht om rekening met elkaar houden, bijvoorbeeld: in de kring blijven zitten, zodat de
andere kinderen ook kunnen volgen wat de juf doet; naar elkaar luisteren en elkaar laten
uitpraten.
Conclusie:
Uit het onderzoek blijkt dat de overdracht van normen en waarden voldoende wordt gewaarborgd.

Voorschoolse educatie indien gesubsidieerd door het college
Het kinderdagverblijf is vier ochtenden geopend. Op die dagdelen wordt voorschoolse educatie
geboden.
In het kinderdagverblijf werken vier beroepskrachten. De groep bestaat uit maximaal 16 kinderen.
Het kinderdagverblijf Samen Spelen De Maasköpkes werkt met de VVE (Voor- en Vroegschoolse
Educatie) methode Speelplezier. Deze methodiek is ontwikkelingsgericht en heeft het spel van het
kind als uitgangspunt. Leidsters begeleiden de kinderen spelenderwijs naar de volgende stap in hun
ontwikkeling. Bij deze begeleiding en thema’s staan de drie I’s centraal: Inleven, Interveniëren en
Inspireren. Om de ontwikkeling van de kinderen te volgen worden activiteiten en observaties
gedaan. Het introduceren en herhalen van nieuwe woorden speelt daarbij een belangrijke rol.
De beroepskrachten zijn hierin geschoold zoals blijkt tijdens de controle van de VVE-certificaten.
De beroepskrachten beheersen aantoonbaar ten minste niveau 3F, op de onderdelen Mondelinge
Taalvaardigheid en Lezen. De VVE- en taalcertificaten van vier beroepskrachten zijn beoordeeld.
Op het moment van het inspectiebezoek is het thema 'Herfst bij de kabouters.'
De houder heeft voor het jaar 2017 een opleidingsplan opgesteld. In dat plan is echter (nog) niet
de scholing van de als laatste op de locatie aangestelde beroepskracht opgenomen.
Conclusie:
De toezichthouder constateert dat de houder voldoet aan de wettelijke eisen op het gebied van
Vroeg-Voorschoolse Educatie.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mw. M. Hermans, VVE-coördinator)

Interview (Aanwezige beroepskrachten)

Observaties (van de praktijk)

Website (www.samenspelen.net)

Pedagogisch werkplan (van de locatie;)

VVE-certificaten

Opleidingsplan voorschoolse educatie (2017)

Taalcertificaten
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Personeel en groepen
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘Personeel en groepen’. Binnen dit
domein worden de volgende onderdelen getoetst:

Verklaringen omtrent het gedrag

Beroepskwalificaties

Opvang in stamgroepen

Beroepskracht-kind-ratio
Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke
criteria.

Verklaring omtrent het gedrag
Bij dit onderzoek zijn de verklaringen omtrent het gedrag (VOG's) van vier beroepskrachten
beoordeeld. Per 6 november jl. is een beroepskracht niet meer aan deze locatie verbonden.
Daarvoor in de plaats is een andere beroepskracht ingepland.
De verklaringen omtrent het gedrag van de medewerkers is voor aanvang van de werkzaamheden
niet ouder dan twee maanden.
Er zijn momenteel geen stagiaires, uitzendkrachten en/of vrijwilligers werkzaam.
Conclusie:
Deze verklaringen omtrent het gedrag voldoen aan de gestelde voorwaarden.

Passende beroepskwalificatie
Bij dit onderzoek zijn de diploma's van vier beroepskrachten beoordeeld.
Conclusie:
Deze diploma's voldoen aan de gestelde voorwaarden.

Opvang in groepen
De opvang vindt plaats in één stamgroep van maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar.
Conclusie:
Kinderen worden opgevangen in een vaste groep.

Beroepskracht-kindratio
De beroepskracht-kindratio wordt beoordeeld volgens de rekentool op www.rijksoverheid.nl.
Tijdens dit onderzoek worden acht kinderen opgevangen met twee beroepskrachten.
De voorwaarden met betrekking tot het afwijken van de beroepskracht-kindratio zijn niet
beoordeeld aangezien die niet van toepassing zijn op deze locatie.
Conclusie:
De houder zorgt voor inzet van voldoende medewerkers gezien leeftijd en aantal kinderen in de
groep. Hiermee wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio.
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Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mw. M. Hermans, VVE-coördinator)

Interview (Aanwezige beroepskrachten)

Observaties (van de praktijk)

Verklaringen omtrent het gedrag

Diploma's beroepskrachten

Presentielijsten
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Veiligheid en gezondheid

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
Aandachtspunt:
De houder is op de hoogte van de aangescherpte ventilatie-eisen Bouwbesluit 2012 en de
wijzigingen per 01-04-2017 voor de kinderopvang.
Het is de taak van de houder om deze eisen in de risico inventarisatie veiligheid en gezondheid op
te nemen, de werkwijze in de praktijk te implementeren, te borgen en de beroepskrachten hierover
te informeren en te instrueren.
De houder waarborgt de ventilatie eisen door:

deze te bespreken tijdens team overleggen

het verrichten van CO² metingen

het bijhouden van een logboek
De CO² meter in de groepsruimte geeft nagenoeg continu een rood lampje aan. Dat betekent dat
de luchtkwaliteit niet in orde is. De houder is hiervan op de hoogte en is zoekende naar een
oplossing.

Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mw. M. Hermans, VVE-coördinator)

Interview (Aanwezige beroepskrachten)

Observaties (van de praktijk)
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogische praktijk
De houder draagt zorg voor uitvoering van het vastgestelde pedagogisch beleidsplan.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 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)

Voorschoolse educatie indien gesubsidieerd door het college
De voorschoolse educatie omvat per week ten minste vier dagdelen van ten minste 2,5 uur of per
week ten minste 10 uur aan activiteiten gericht op het stimuleren van de ontwikkelingsdomeinen
taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling.
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 en 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit
voorschoolse educatie)

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten voorschoolse educatie en het feitelijk aantal
aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste één beroepskracht voorschoolse educatie per
acht kinderen.
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit
voorschoolse educatie)

De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen.
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit
voorschoolse educatie)

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden draagt er zorg
voor dat de beroepskrachten voorschoolse educatie in het bezit zijn van:
Een getuigschrift van met gunstig gevolg afgelegd examen van een bij ministeriële regeling aan te
wijzen opleiding, specifiek gericht op het opdoen van pedagogische vaardigheden.
OF
Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning
EG-beroepskwalificaties ten aanzien van de door hen te verrichten beroepswerkzaamheden.
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 5 Besluit basisvoorwaarden
kwaliteit voorschoolse educatie)
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Onderdeel van de beroepsopleiding waarvoor het getuigschrift is behaald, vormt ten minste één
module over het verzorgen van voorschoolse educatie.
OF
De beroepskracht voorschoolse educatie bezit een bewijs dat met gunstig gevolg scholing is
afgerond specifiek gericht op het vroegtijdig bestrijden van achterstanden bij jonge kinderen of het
werken met voor- en vroegschoolse educatieprogramma’s.
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit basisvoorwaarden
kwaliteit voorschoolse educatie)

Met ingang van 1 augustus 2017 geldt uitsluitend voor voorzieningen in gemeenten die behoren tot
de G37 en G86, overeenkomstig het Besluit specifieke uitkeringen gemeentelijk
onderwijsachterstandenbeleid 2011-2017:
De beroepskracht voorschoolse educatie beheerst aantoonbaar ten minste niveau 3F, op de
onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen.
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit
voorschoolse educatie)

De houder stelt jaarlijks een opleidingsplan op. Daarin komt tot uitdrukking op welke wijze de
kennis van en de vaardigheden van de beroepskracht voorschoolse educatie in het vroegtijdig
bestrijden van achterstanden door middel van voorschoolse educatie, worden onderhouden.
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit
voorschoolse educatie)

Voor de voorschoolse educatie wordt een programma gebruikt waarin op gestructureerde en
samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen,
motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling.
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit
voorschoolse educatie)

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 vanaf 1 maart
2013.
(art 1.50 lid 3 en 3.8g 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 bij aanvang van de werkzaamheden
niet ouder dan twee maanden.
(art 1.50 lid 4 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Passende beroepskwalificatie
Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang.
(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)

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)

11 van 14
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 07-11-2017
Samen Spelen de Maasköpkes te Maastricht

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)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:

Samen Spelen de Maasköpkes
http://www.samenspelen.net
16
Ja

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

:
:
:
:
:

Samen Spelen Peuteropvang B.V.
Franciscus Romanusweg 50
6221AH Maastricht
65508599
Ja

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

:
:
:
:
:

GGD Zuid Limburg
Postbus 33
6400AA Heerlen
088-8805000
A. Oude Alink

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Maastricht
: Postbus 1992
: 6201BZ MAASTRICHT

Gegevens toezicht

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

:
:
:
:
:

07-11-2017
04-12-2017
11-12-2017
11-12-2017
11-12-2017

: 18-12-2017
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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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