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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. 
In het kader van het risico gestuurd toezicht heeft de inspectie zich primair gericht op de kwaliteit 
van de dagelijkse praktijk. 
De oordelen zijn gebaseerd op: 

- observaties; 
- documenten die zijn ingezien op de locatie zelf of later zijn nagestuurd; 
- gesprekken met de beroepskrachten; 
- contact met de directrice 
  
Er zijn vooraf geen documenten opgevraagd. 

 
Beschouwing 

Feiten over kinderdagverblijf Tinkerbell 
Stichting Peuterwerk Albrandswaard telt vijf locaties, waaronder Tinkerbell, welke allen zijn 

gehuisvest in Rhoon en Poortugaal. Iedere locatie biedt halve dagopvang aan voor 2-4 jarigen. 
Daarnaast zijn er twee dreumesgroepen: Woezel en Pip. Deze groepen bieden opvang aan kinderen 
vanaf 1,5 tot 2 jaar. 
Kinderdagverblijf Tinkerbell heeft 1 stamgroep, waar 2 verschillende groepen worden opgevangen. 

Groep Gieltje wordt maandag- en donderdagmorgen opgevangen en groep Peter Pan dinsdag- en 
vrijdagmorgen. 
  
Inspectiegeschiedenis 
In mei 2014 en in december 2015 heeft een jaarlijks onderzoek plaatsgevonden op deze locatie. 
Toen is 
geconstateerd dat de houder aan alle voorwaarden voldeed. 

  
Bevindingen tijdens dit onderzoek 
Tijdens dit jaarlijkse onderzoek zijn op de onderzochte items geen overtredingen geconstateerd. 

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

 

Pedagogisch klimaat 

 
  
 
Pedagogische praktijk 
 

De 4 basisdoelen zoals vastgelegd in de Wet kinderopvang zijn geobserveerd en beoordeeld: 
  
- emotionele veiligheid 
- persoonlijke competentie 
- sociale competentie 
- overdracht van normen en waarden 
  

Tijdens de observaties van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het 
veldinstrument observatie pedagogische praktijk 0-4 jaar (versie januari 2015) met de daarin 
opgenomen indicatoren. De teksten van de gedragsbeschrijvingen van de pedagogische praktijk uit 
het veldinstrument zijn cursief gedrukt. 
Alle basisdoelen zijn beoordeeld. Hieronder zijn slechts een paar voorbeelden uitgewerkt van 
situaties die zich voordeden tijdens de observatie. 
  

De observatie heeft plaats gevonden op donderdagochtend van 10:30-11:45 uur. 
  
Emotionele veiligheid 
Indicator: De beroepskrachten communiceren met de kinderen 
De beroepskrachten gedragen zich sensitief en responsief naar de kinderen. Zij laten actief merken 
dat zij het kind begrijpen en reageren daar adequaat op. 

  
Observatie: 
De beroepskrachten en de kinderen zijn bezig met hun ritueel rondom het opruimen. Eén van de 
kinderen mag met een muziekinstrument bellen en kiest een kindje uit de groep dat hem mag 
helpen. Dit is het startsignaal om met elkaar de groep op te gaan ruimen. De beroepskracht merkt 

op dat één van de kinderen huilt en zegt vriendelijk: "Ahh, ben je nu verdrietig? Dat is ook niet 
leuk. Een volgende keer mag jij ook bellen hoor". Zij geeft het kind nog een aai over de bol. Het 

kind wordt rustig, stopt met huilen en zingt vervolgens vrolijk het opruimliedje mee. 
  
Persoonlijke competentie 
Indicator: De beroepskrachten ondersteunen en stimuleren de ontwikkeling van (individuele) 
kinderen 
De beroepskrachten sluiten aan bij het ontwikkeltempo en -niveau van een kind. Ze bieden 
spelmateriaal en activiteiten aan die uitdagend en spannend zijn, zonder het kind te overvragen of 

te onderschatten. Beroepskrachten verwoorden het ontdekkingsproces. 
  
Observatie: 
Een groepje kinderen knutselt een mama varken met biggetje. De beroepskracht begint de 
activiteit met een boekje over varkens en bespreekt met de kinderen wat zij zien op de plaatjes. 
De kinderen benoemen wat zij zien. Dan laat de beroepskracht het eindresultaat van de knutsel 

zien als voorbeeld. De kinderen gaan enthousiast beginnen. Bij de verschillende onderdelen 
zoals; crepepapier om een wc-rol vouwen, prikpen gebruiken, lijmen, etcetera geeft de 

beroepskracht individuele kinderen aanwijzingen of hulp en geeft ze vooral de ruimte om zelf 
te proberen en te ontdekken. Dit gaat gepaard met positieve feedback en complimenten. Wanneer 
een kind zegt dat hij het niet kan, loopt de beroepskracht naar hem toe, knielt naast hem neer en 
zegt: 'ik ga naar je kijken'. Het kind laat zich stimuleren om de prikpen te gebruiken en met wat 
hulp lukt dit. Het kind is trots wanneer het gelukt is. 

  
Tijdens het onderzoek is gebleken dat de houder zorg draagt voor de uitvoering van het 
pedagogisch beleidsplan en dat beroepskrachten op de hoogte zijn van het beleidsplan en daar in 
de praktijk uitvoering aan geven. De 4 basisdoelen worden voldoende gewaarborgd waarmee 
voldaan is aan de wettelijke vereisten. 
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Gebruikte bronnen: 
  Interview anderen (beroepskrachten) 
  Observaties 
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Personeel en groepen 

 
  

 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
Sinds het vorig inspectiebezoek zijn geen nieuwe medewerkers aangenomen. Alle huidige 
medewerkers beschikken over een verklaring omtrent het gedrag die voldoet aan de wettelijke 
vereisten. 

 
 
Passende beroepskwalificatie 
 
Sinds het vorig inspectiebezoek zijn geen nieuwe medewerkers aangenomen. Alle huidige 
medewerkers beschikken over een passende beroepskwalificatie. 
 

 

Opvang in groepen 
 
Er is 1 stamgroep. Omvang en samenstelling van de groep voldoen aan de wettelijke vereisten. 
 
 
Beroepskracht-kindratio 

 
Op de halve dagopvang worden voldoende beroepskrachten ingezet voor het aantal kinderen dat 
wordt opgevangen. Tijdens het inspectiebezoek zijn 11 kinderen aanwezig en 2 beroepskrachten. 
  
Er is geen sprake van afwijking van de beroepskracht-kindratio aangezien de openingstijden korter 
dan 10 uur per dag zijn. Deze voorwaarden zijn derhalve niet beoordeeld. 

  
Er is voldaan aan de wettelijke vereisten. 
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview anderen (beroepskrachten) 
  Observaties 

  Verklaringen omtrent het gedrag 

  Diploma's beroepskrachten 
  Presentielijsten 
  Personeelsrooster 
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Ouderrecht 

 
  

 
Informatie 
 
De houder brengt de klachtenregeling en de mogelijkheid om geschillen aan de 
geschillencommissie voor te leggen op passende wijze onder de aandacht van ouders: 
- via de website; 

- via het informatieboekje; 
- via prikborden op de locaties. 
 
 
Oudercommissie 
 
Er is een oudercommissie ingesteld bestaande uit 2 leden. De oudercommissie behartigt de 

belangen van alle ouders van de halve dagopvang en vergadert tesamen met de oudercommissies 

van de 4 andere locaties van SPA. 
 
 
Klachten en geschillen 2016 
 
De houder heeft een regeling getroffen (interne klachtenregeling) voor de afhandeling van klachten 

over: 
 een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouder of kind; 
 de overeenkomst tussen de houder en de ouder. 
De regeling is schriftelijk vastgelegd, voorziet er in dat de ouder de klacht schriftelijk bij de houder 
indient en dat de houder: 
 de klacht zorgvuldig onderzoekt; 

 de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling; 
 de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk wordt afgehandeld; 
 de klacht, uiterlijk zes weken na indiening bij de houder, wordt afgehandeld; de ouder een 

schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt; 
 in het oordeel een concrete termijn wordt gesteld waarbinnen eventuele maatregelen zullen 

zijn gerealiseerd. 

De houder is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. 

Hiermee wordt voldaan aan de wettelijke vereisten. 
 
 
Klachten 2015 en voorgaande jaren 
 
In verband met de wetswijziging betreffende het klachtrecht per 1 januari 2016, hoeft de houder 
geen jaarverslag klachten 2015 op te stellen, als er in dat jaar geen klachten van ouders of 

oudercommissie zijn ingediend bij de externe klachtencommissie. De houder geeft aan via het 
ZcKK een klachtenvrij brief te hebben ontvangen. 
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
  Informatiemateriaal voor ouders 

  Website 
  Klachtenregeling 
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Inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogische praktijk 

De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.49 lid 1 en 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 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) 

 

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 na 1 maart 

2013. 
(art 1.50 lid 3 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 op dat moment niet ouder dan twee 
maanden. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht, vrijwilliger, is niet ouder dan 
twee jaar. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9, art 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 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 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) 
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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) 

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) 

 

Ouderrecht 

Informatie 

De houder brengt de klachtenregeling, alsmede wijzigingen daarvan, op passende wijze onder de 
aandacht van ouders. 
(art 1.57b lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder brengt de mogelijkheid om geschillen aan de geschillencommissie voor te leggen op 
passende wijze onder de aandacht van de ouders. 
(art 1.57c lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Oudercommissie 

De houder stelt binnen zes maanden na de registratie een oudercommissie in. 

(art 1.58 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)   
OF 

In een kindercentrum waar 50 of minder kinderen worden opgevangen is (nog) geen 
oudercommissie ingesteld, de houder heeft zich echter aantoonbaar voldoende ingespannen om 
een oudercommissie in te stellen 
én 
de houder biedt, als ouders op een andere wijze worden betrokken bij onderwerpen waarvoor 
adviesrecht geldt, ouders de gelegenheid deel te nemen aan een oudercommissie. 
(art 1.58 lid 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Klachten en geschillen 2016 

De houder treft een regeling voor de afhandeling van klachten over: 
- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouder of kind; 

- de overeenkomst tussen de houder en de ouder. 
(art 1.57b lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De regeling is schriftelijk vastgelegd, voorziet er in dat de ouder de klacht schriftelijk bij de houder 

indient en dat de houder: 
- de klacht zorgvuldig onderzoekt; 
- de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling; 
- de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk wordt afgehandeld; 
- de klacht, uiterlijk zes weken na indiening bij de houder, wordt afgehandeld;  
- de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt; 

- in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn 
gerealiseerd. 
(art 1.57b lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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De houder van een kindercentrum is aangesloten bij een door de minister van Veiligheid en Justitie 
erkende geschillencommissie voor het behandelen van: 

a) geschillen tussen houder en ouder over: 
- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens ouder of kind; 
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder; 
b) geschillen tussen houder en oudercommissie over de toepassing en uitvoering van het wettelijke 

adviesrecht. 
(art 1.57c lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Tinkerbell 

Aantal kindplaatsen : 14 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Stichting Peuterwerk Albrandswaard 
Adres houder : Forum 112 

Postcode en plaats : 3176TC POORTUGAAL 
Website : www.peuterwerk-albrandswaard.nl 
KvK nummer : 41134595 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Rotterdam-Rijnmond 
Adres : Postbus 70014 
Postcode en plaats : 3000KS ROTTERDAM 

Telefoonnummer : 010 4984015 
Onderzoek uitgevoerd door :  F.M.M. Bakker 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Albrandswaard 
Adres : Postbus 1000 
Postcode en plaats : 3160GA RHOON 

 
Planning 
Datum inspectie : 19-05-2016 
Opstellen concept inspectierapport : 30-05-2016 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 02-06-2016 

Verzenden inspectierapport naar houder : 02-06-2016 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 02-06-2016 

Openbaar maken inspectierapport : 02-06-2016 
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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. 

 
 

 

 


