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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een aangekondigd nader onderzoek.
Dit nader onderzoek is een vervolg op het jaarlijkse onderzoek d.d. 26-10-2016 en richt zich
alleen op de tekortkomingen die tijdens dit jaarlijkse onderzoek zijn geconstateerd met betrekking
tot de beroepskracht-kindratio, de voorschoolse educatie en de inhoud van het pedagogisch
beleidsplan.

Beschouwing
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na de feiten
over peuteropvang de Paladijn en de inspectie geschiedenis, volgen de bevindingen. Deze worden
elders in het rapport uitgewerkt.

Feiten over kinderdagverblijf de Paladijn
Peuteropvang de Paladijn is één van de locaties van Dok13, welke meerdere vestigingen in de regio
heeft.
Peuteropvang de Paladijn is gevestigd in de openbare Daltonschool waarmee nauw wordt
samengewerkt.

In het LRKP staat deze locatie geregistreerd met 32 kindplaatsen.
Op deze locatie wordt op 4 dagen in de week van 8.30 - 12.00 uur Voor- en Vroegschoolse
Educatie (VVE) aangeboden

Inspectiegeschiedenis
 05-02-2013 onderzoek na registratie: er is een overtreding geconstateerd met betrekking tot

het instellen van een oudercommissie. De toezichthouder heeft het advies aan de gemeente
gegeven om verzachtende omstandigheden toe te passen en op dit punt in de praktijk niet
handhavend op te treden. De gemeente heeft vervolgens dit advies (GGD) over genomen en
heeft geen handhavingsactie uit gezet;

 09-10-2014 incidenteel onderzoek: wijziging kindplaatsen.
 16-03-2015 jaarlijks onderzoek: geen overtredingen geconstateerd.
 24-10-2016 jaarlijks onderzoek: overtredingen met betrekking tot de beroepskracht-kindratio,

de voorschoolse educatie en het pedagogisch beleid.

Bevindingen op hoofdlijnen
Tijdens dit nader onderzoek op 9 februari 2017 wordt er voldaan aan de betreffende voorwaarden
met betrekking tot de beroepskracht-kindratio, de voorschoolse educatie en het pedagogisch
beleid. Dit nader onderzoek heeft zich alleen gericht op de tekortkomingen die tijdens het jaarlijkse
onderzoek op 24-10-2016 zijn geconstateerd.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat

Pedagogisch beleid

Tijdens het jaarlijkse onderzoek op 26 oktober 2016 bleek dat zowel in het pedagogisch werkplan
van DOK13 als in de Daltonvisie de samenstelling en werkwijze van de stamgroep niet goed waren
uitgewerkt. Hier was toen in de praktijk ook onduidelijkheid over bij de beroepskrachten ook met
betrekking tot de beroepskracht kindratio. Een ouder heeft hier destijds ook vragen over gesteld bij
de toezichthouder.

Tijdens het nader onderzoek op 9 februari 2017 gaf de beroepskracht aan dat er inmiddels een
hele nieuwe werkwijze op de stamgroep is ingevoerd. De nieuwe werkwijze met betrekking tot de 3
plus groep die in 2016 op KDV de Paladijn als experiment was ingevoerd, is inmiddels gestopt. In
het nieuwe pedagogisch werkplan van december 2016 is beschreven dat er nu één stamgroep is
voor maximaal 16 peuters van 2-4 jaar per dagdeel. De werkwijze, dagindeling, het samenspelen
met de kleuters en de groepsregels zijn duidelijk in het beleidsplan beschreven. Tijdens het bezoek
bleek dat de werkwijze in het nieuwe pedagogische werkplan overeenkomt met de praktijk. De
aanwezige beroepskrachten kunnen beleid, afspraken en regels duidelijk verwoorden aan de
toezichthouder. De beroepskrachten zijn heel enthousiast over de nieuwe werkwijze die sinds
januari is ingevoerd. Zij geven aan dat de ouders ook heel positief reageren op de veranderingen
op de groep.

Conclusie
Het pedagogisch beleidsplan van KDV de Paladijn (december 2016) bevat in duidelijke en
observeerbare termen een beschrijving van de werkwijze, de maximale omvang en de
leeftijdsopbouw van de stamgroep.

Voorschoolse educatie

Tijdens het inspectiebezoek was de beroepskracht-kindratio als volgt:
 11 peuters van 2 en 3 jaar met 2 beroepskrachten

Conclusie
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het feitelijk aantal aanwezige kinderen in de
groep bedraagt ten minste één beroepskracht per acht kinderen.

Gebruikte bronnen:
 Interview (met beroepskrachten op de groep)
 Observaties (op de stamgroep)
 Pedagogisch werkplan
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Personeel en groepen

Beroepskracht-kindratio

Tijdens het inspectiebezoek was de beroepskracht-kindratio (BKR) als volgt:
 11 peuters van 2 en 3 jaar met 2 beroepskrachten

Bij de inzet van personeel wordt gebruik gemaakt van de rekentool van de overheid.

Conclusie
Uit de praktijk en uit de plannings- en personeelslijsten blijkt dat op deze locatie aan de BKR wordt
voldaan.

Gebruikte bronnen:
 Interview (met beroepskrachten op de groep)
 Plaatsingslijsten
 Presentielijsten
 Personeelsrooster
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Overzicht getoetste inspectie-items

Pedagogisch klimaat

Pedagogisch beleid

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de
werkwijze, de maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de stamgroep.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub b Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Voorschoolse educatie

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

Personeel en groepen

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 : de Paladijn
Aantal kindplaatsen : 32
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja

Gegevens houder
Naam houder : Stichting DOK13
Adres houder : Koedijk 20
Postcode en plaats : 7241CL Lochem
Website : www.dok13.info
KvK nummer : 08224017
Aansluiting geschillencommissie : Ja

Gegevens toezicht

Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD : GGD IJsselland
Adres : Postbus 1453
Postcode en plaats : 8001BL ZWOLLE
Telefoonnummer : 038-4 281 686
Onderzoek uitgevoerd door : W. Bergsma

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente : Deventer
Adres : Postbus 5000
Postcode en plaats : 7400GC DEVENTER

Planning
Datum inspectie : 09-02-2017
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing
Zienswijze houder : Niet van toepassing
Vaststelling inspectierapport : 13-02-2017
Verzenden inspectierapport naar houder : 13-02-2017
Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 13-02-2017

Openbaar maken inspectierapport : 27-02-2017


