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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 

 
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. 
Kinderdagverblijf Tinkerbell heeft 1 stamgroep, waar 2 verschillende groepen peuters worden 
opgevangen. 
  
Inspectiegeschiedenis 
In december 2015 en in mei 2016 heeft een jaarlijks onderzoek plaatsgevonden op deze locatie. 
Toen is geconstateerd dat de houder aan alle voorwaarden voldeed. 

  

Bevindingen tijdens dit onderzoek 
Er heerst een open, ontspannen sfeer in het kinderdagverblijf. 
Tijdens het inspectiebezoek heeft de toezichthouder geconcludeerd dat de pedagogische praktijk 
voldoende op orde is en dat op alle onderzochte items aan de voorschriften wordt voldaan. 

 
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 maandagochtend van 09:15-10:00 uur. 
  
  
Emotionele veiligheid 
Indicator: De beroepskrachten hebben een vertrouwde relatie met de kinderen 
De beroepskrachten reageren (meestal) op een warme en ondersteunende manier op kinderen. Zij 

gaan op een ongedwongen manier om met de kinderen. De beroepskrachten sluiten (meestal) op 
een passende wijze aan op de interesse en emotie die individuele kinderen aangeven. Kinderen 
delen hun ervaringen en emoties graag met (één van) de beroepskrachten. 

  
Observatie: 
Eén van de kinderen krijgt geen genoeg van het plakken van stickers op zijn kerstbal. 
Geconcentreerd zoekt hij lege plekken op de kerstbal en zoekt naar de mooiste stickers die op zijn 

bal mogen. Hij heeft er plezier in. Ondertussen zingt hij kerstliedjes mee die op staan en kletst hij 
met de beroepskracht. Zij geeft hem alle tijd en gelegenheid en complimenteert hem hoe mooi het 
wordt. 
Eén peuter hangt op schoot bij de beroepskracht. De peuter zegt dat hij moe is. Ze kroelt en praat 
met hem en neemt hem mee aan de hand als ze een andere peuter gaat helpen. De peuter blijft bij 
haar in de buurt en de beroepskracht betrekt hem bij de dingen die ze doet. 
  

Sociale competentie 
Indicator: De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in hun onderlinge interactie 
De beroepskrachten moedigen interactie tussen groepsgenootjes aan. Zij helpen de kinderen om 
contact met elkaar te maken. Zij bieden spel aan dat aanzet tot overleg, afstemmen, elkaar 
helpen, emoties delen. 
  

Observatie: 

- De kinderen zitten aan tafel en beplakken een kerstbal. Eén van de jongere peuters vindt het 
lastig om de stickers van het vel te halen. De beroepskracht merkt dit op en vraagt een oudere 
peuter die naast de jongere peuter zit te helpen.  
- Een paar peuters spelen doktertje in de huishoek. Om beurten zijn ze dokter danwel paitënt. 
Wanneer ze van rol wisselen helpen ze elkaar in en uit het dokterspakje. 
De beroepskracht vertelt dat hun opvoedvisie gestoeld is op Thomas Gordon. Elkaar helpen. 

Wanneer er een probleem ontstaat worden de kinderen meegenomen door de beroepskrachten in 
het proces van oplossingen bedenken waarbij iedereen tevreden is. 
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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 voorschriften. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview 
 Observaties 
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Personeel en groepen 

 
  

 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
Alle huidige beroepskrachten beschikken over een verklaring omtrent het gedrag die voldoet aan 
de voorschriften. 
 

 
Passende beroepskwalificatie 
 
Alle huidige beroepskrachten beschikken over een beroepskwalificatie die voldoet aan de 
voorschriften. 
 
 

Opvang in groepen 

 
Het kinderdagverblijf beschikt over 1 stamgroep met maximaal 14 kinderen van 2-4 jaar oud. 
 
 
Beroepskracht-kindratio 
 

Op het moment van inspectie zijn er 12 kinderen met 2 beroepskrachten aanwezig. 
  
Hiermee wordt voldaan aan de voorschriften. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview 

 Observaties 
 Verklaringen omtrent het gedrag 
 Diploma's beroepskrachten 
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Ouderrecht 

 
  

 
Klachten en geschillen 
 
In verband met de wetswijziging betreffende het klachtrecht per 1 januari 2016, dient de houder 
een jaarverslag klachten 2016 op te stellen, als er in dat jaar schriftelijke klachten door ouders of 
oudercommissie zijn ingediend. 

De houder heeft verklaard dat er in 2016 geen schriftelijke klachten zijn ingediend. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
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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) 

 

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) 
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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) 
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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 : 18-12-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 18-01-2018 

Zienswijze houder : 25-01-2018 
Vaststelling inspectierapport : 25-01-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 26-01-2018 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 26-01-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 26-01-2018 
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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. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


