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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 3 van de Wet kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd regulier onderzoek.
In dit onderzoek is de nadruk gelegd op de pedagogische praktijk, het aantal beroepskrachten op
de groepen en hun diploma’s en VOG’s. In de voorgaande jaren heeft de houder steeds geen
overtredingen gehad. Hierdoor heeft de toezichthouder geoordeeld dat een onderzoek op een
beperkt aantal items op deze locatie mogelijk is.
De itemlijst (bijlage) geeft aan welke voorwaarden tijdens deze inspectie zijn beoordeeld.
Beschouwing
KinderCentrum Mergelland is gevestigd in het pand van de voormalige basisschool en vormt samen
met de huidige basisschool De Keerkring en PSZ Pinokkio, de Brede School in Cadier en Keer.
In het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen
staat KinderCentrum Mergelland geregistreerd voor maximaal 36 kindplaatsen. Er wordt opvang
geboden aan kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar.
Er wordt opvang geboden aan één basisgroep.
De groepsruimte is ingedeeld met verschillende activiteitenplekken en naar behoefte van
de kinderen ingericht.
De aangrenzende hal is een multifunctionele ruimte voor ontmoeting, spel, en beweging. Kinderen
maken dagelijks gebruik van de hal. De buitenruimte is vanuit de groepsruimte te bereiken. De
kinderen maken gebruik van de ruime buitenspeelplaats van de basisschool.
Tijdens de huidige inspectie is gebleken dat KinderCentrum Mergelland aan alle bij dit onderzoek
getoetste voorwaarden voldoet.
Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
De beoordeling van de pedagogische praktijk is gebaseerd op observatie in de groep tijdens vrij
spel en het eetmoment.
Pedagogische praktijk
Emotionele veiligheid:
De beroepskracht heeft voldoende aandacht voor de kinderen. Zij gaat gesprekjes aan met de
kinderen. De Beroepskrachten gedragen zich sensitief en responsief naar de kinderen en naar
elkaar.
Dit blijkt uit het volgende voorbeeld:
De kinderen zijn zichtbaar bekend met de beroepskrachten en elkaar. Kinderen lachen en hebben
samen plezier. Kinderen worden vooral gestimuleerd zelf keuzes te maken. Beroepskrachten tonen
warmte en toepasselijk lichamelijk contact zoals een aai over de bol, het beantwoorden van een
omhelzing.
Persoonlijke competenties:
De meeste kinderen zijn in de peutergroep vrijwel de hele tijd intensief bezig.
De activiteiten zijn gevarieerd en bestrijken verschillende ontwikkelingsgebieden.
Dit blijkt uit het volgende voorbeeld:
Samen met de aanwezige beroepskracht spelen in de zandbak met de kookspulletjes, klimmen
over de grote stenen of lekker een rondje maken op de loopfiets.
Sociale competentie:
De beroepskracht helpt de kinderen actief mee om sociale vaardigheden met leeftijds- en/of
groepsgenootjes te ontwikkelen.
Dit blijkt uit het volgende voorbeeld:
Uit observatie blijkt dat in verschillende spel en/of overleg situaties de beroepskracht de kinderen
stimuleert de aandacht op elkaar te richten of helpt de kinderen de interacties in stand te houden.
Normen en waarden:
Beroepskrachten hebben voldoende houvast aan en inzicht in de afspraken, regels en
omgangsvormen om kinderen hierop voor te leven en te begeleiden.
Dit blijkt uit het volgende voorbeeld:
Buiten gooit een kindje het speelgoed op de grond. De beroepskracht reageert hierop: 'Weet je
nog, we gooien niet met speelgoed, even oprapen.
Gebruikte bronnen:

Interview anderen (Gesprek met mevrouw J. Beset en mevrouw D. Gijsen)

Observaties (Praktijk)
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Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag
Uit steekproef is gebleken dat de medewerkers in het bezit zijn van een geldige VOG.
Passende beroepskwalificatie
De beroepskrachten beschikken over een passende beroepskwalificatie.
Opvang in groepen
De opvang vindt plaats in vaste stamgroepen. Omdat het onderzoek in de vakantieperiode valt zijn
op moment van inspectie de groepen samengevoegd.
Beroepskracht-kindratio
Tijdens de inspectie is er voldoende inzet van medewerkers gezien leeftijd en aantal kinderen in de
stamgroep. Hiermee wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio.
Gebruikte bronnen:

Interview anderen (Gesprek met mevrouw J. Beset en mevrouw D. Gijsen)

Observaties (Praktijk)

Presentielijsten (week 31)
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Veiligheid en gezondheid
Meldcode kindermishandeling
De houder gebruikt een op de organisatie toegespitste meldcode kindermishandeling en huiselijk
geweld, gebaseerd op het landelijk voorbeeld van de Brancheorganisatie Kinderopvang.
Hiervan is de sociale kaart ingevuld en aanpassingen zijn naar de eigen organisatie doorgevoerd.
Uit gesprekken met de beroepskrachten blijkt dat de houder het onderwerp regelmatig op de
agenda van overleggen zet en dat zij de kennis van de beroepskrachten toetst.
Gebruikte bronnen:

Interview anderen (Gesprek met mevrouw J. Beset en mevrouw D. Gijsen)

Meldcode kindermishandeling
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Inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogische praktijk
De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen)

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid.
(art 1.49 en 1.50 lid 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 en 1.50 lid 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 en 1.50 lid 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 en 1.50 lid 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)

Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag
Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang
van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd.
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is bij aanvang
van de werkzaamheden niet ouder dan twee maanden.
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De verklaringen omtrent het gedrag die zijn afgegeven vóór 1 maart 2013 zijn niet ouder dan twee
jaar.
(art 1.50 lid 3 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Passende beroepskwalificatie
Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie
zoals in de cao kinderopvang is opgenomen.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1, 2 en 3 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Opvang in groepen
Ieder kind behoort bij een basisgroep.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang
en peuterspeelzalen; art 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
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De basisgroep bestaat uit maximaal twintig kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot de leeftijd waarop
het basisonderwijs voor die kinderen eindigt.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

OF
De basisgroep bestaat uit maximaal dertig kinderen in de leeftijd van 8 jaar tot de leeftijd waarop
het basisonderwijs voor die kinderen eindigt.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Beroepskracht-kindratio
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige
kinderen in de groep bedraagt ten minste:
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 4 jaar.
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar.
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten
berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 3 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

OF
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige
kinderen in de groep bedraagt ten minste:
- 2 beroepskrachten en een extra volwassene per 30 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8
jaar.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt
afgeweken van de beroepskracht-kindratio.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Veiligheid en gezondheid
Meldcode kindermishandeling
De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld welke voldoet aan de beschreven
eisen.
(art 1.51a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2a Besluit kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode.
(art 1.51a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De houder handelt overeenkomstig de wettelijke meldplicht en bevordert de kennis en het gebruik
ervan.
(art 1.51b en 1.51c Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen

: KinderCentrum Mergelland B.V.
: http://www.kcmergelland.nl
: 36

Gegevens houder
Naam houder
Adres houder
Postcode en plaats
KvK nummer

:
:
:
:

KinderCentrum Mergelland B.V.
Groenstraat 17a
6267EM CADIER EN KEER
14101121

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

:
:
:
:
:

GGD Zuid Limburg
Postbus 2022
6160HA GELEEN
046-8506666
B Chambille

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: EIJSDEN-MARGRATEN
: Postbus 10
: 6269ZG MARGRATEN

Gegevens toezicht

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

:
:
:
:
:

28-07-2014
04-08-2014
25-08-2014
29-08-2014
29-08-2014

: 29-08-2014
: 05-09-2014
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
Zienswijze houder KinderCentrum Mergelland:
Wij zijn wederom zeer verheugd met de positieve bevestiging die wij zien in beide
inspectierapporten.
Wij kunnen ons hier prima bij aansluiten en zijn wederom erg trots op ons fantastische team.
Midden in de zomervakantie een bezoek/inspectie van de GGD vraagt altijd wat flexibiliteit van het
team maar ook nu hebben ze weer laten zien dat ze dit makkelijk aan kunnen en dat iedereen op
elk moment welkom is in KinderCentrum Mergelland.
Ondanks dat beide leidinggevende met verlof waren was er net als altijd oprechte aandacht voor
ieder kind en voor de inspecteur.
Ook in de schoolvakanties is kwaliteit van de opvang voor ons zeer belangrijk.
Dank jullie wel voor het mooie compliment dat we wederom in de vorm van deze rapporten
krijgen.
Vriendelijke groeten,
Ingrid Geelen-GijsenDirecteur/Eigenaar
KinderCentrum MergellandGroenstraat 17a6267 EM Cadier en Keertel: 0434073408www.kcmergelland.nl
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