
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inspectierapport 
Jottum! Kinderdagverblijf (KDV) 
Mondriaanstraat 18 
6717SB EDE GLD 
Registratienummer 161618200 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toezichthouder:   Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden 
In opdracht van gemeente:  EDE 
Datum inspectie:    04-08-2014 
Type onderzoek :   Regulier onderzoek 
Status:     Definitief 
Datum vaststelling inspectierapport: 14-08-2014 

 



 

2 van 10 
Definitief inspectierapport dagopvang regulier onderzoek 04-08-2014 
Jottum! Kinderdagverblijf te EDE GLD 

Inhoudsopgave 

Het onderzoek .................................................................................................................... 3 

Observaties en bevindingen .................................................................................................. 4 

Pedagogisch klimaat ........................................................................................................ 4 

Personeel en groepen ....................................................................................................... 5 

Veiligheid en gezondheid .................................................................................................. 6 

Inspectie-items ................................................................................................................... 7 

Gegevens voorziening .......................................................................................................... 9 

Gegevens toezicht ............................................................................................................... 9 

Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum ............................................................................. 10 



 

3 van 10 
Definitief inspectierapport dagopvang regulier onderzoek 04-08-2014 
Jottum! Kinderdagverblijf te EDE GLD 

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. 
Op 4 augustus 2014 is een onaangekondigd regulier inspectiebezoek gebracht aan 
kinderdagverblijf opvang Jottum!. Tijdens deze inspectie zijn alle voorwaarden die op deze locatie 
van toepassing zijn onderzocht. De locatiemanager was tijdens het onaangekondigde bezoek niet 
aanwezig; wel haar plaatsvervangster. 

 
Beschouwing 

Buitenschoolse opvang Jottum Club! is onderdeel van kinderopvang organisatie Jottum. Het 
kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang zijn gevestigd op één locatie. 
De begane grond is het domein van het KDV en op de bovenverdieping is de BSO gevestigd. 
  
KDV Jottum! is sfeervol en passend ingericht. Er zijn een aantal hoeken in de groepen waaronder 
een poppenhoek, keukentje, een bouwhoek en een leestafel. De buitenspeelruimte grenst direct 
aan de groepen. 
  
Overleg en overreding 
De toezichthouder heeft de actie overleg en overreding ingezet op het volgende domein om na het 
inspectiebezoek de houder in de gelegenheid te stellen alsnog aan deze voorwaarden te voldoen; 
  
1.1 Pedagogisch beleid 
* Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop 
het vierogenprincipe is vormgegeven. 
De houder heeft het pedagogisch beleidsplan aangepast. Dit beleidsplan voldoet nu aan de 
voorwaarden. 
  
De toezichthouder werd vriendelijk ontvangen en de inspectie heeft in een prettige sfeer 
plaatsgevonden. 
 
 

 
Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Binnen dit domein zijn de volgende competenties geobserveerd en beoordeeld: 
• emotionele veiligheid; 
• persoonlijke competentie; 
• sociale competentie; 
• overdracht van normen en waarden. 
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk is gebruik gemaakt van het Veldinstrument 
observatie kindercentrum ( versie September 2013). De cursief gedrukte tekst hieronder is 
afkomstig uit dit document. Om een helder beeld te krijgen van beleid, visie en praktijk is het 
beleidsplan gecontroleerd op inhoud en volledigheid. 
  
Tijdens de observatie in de praktijk werd er vrij gespeeld in de groepsruimte. Daarna werden de 
kinderen ingesmeerd met zonnebrandcreme om daarna buiten te spelen. 
  
Pedagogisch beleid 

Kinderdagverblijf Jottum! heeft een duidelijk vierogenbeleid. 
  
Dit vierogenprincipe stond op het moment van de inspectie niet in het pedagogisch werkplan, zoals 
voorgeschreven. 
  
Er is overleg en overreding toegepast en dit document is via de mail van de houder ontvangen. De 
houder heeft het pedagogisch beleidsplan aangepast. Dit voldoet nu aan de voorwaarden.  
 
Pedagogische praktijk 

Tijdens de observatie waren er 7 en 3 kinderen aanwezig in verband met de zomervakantie.  
 Tijdens het interview met de beroepskrachten blijkt dat zij voldoende op de hoogte zijn van het 
pedagogisch beleids- en werkplan. Dit kwam ook tot uiting tijdens de observatie op de groep. 
   
Emotionele veiligheid 
"De beroepskrachten laten zien dat ze de kinderen mogen; er is veel oogcontact, er worden 

complimentjes gemaakt en er wordt geknuffeld." 
Regelmatig hoor ik woorden als: "Goed zo! Mooi gedaan! Dank je wel! Dat is mooi! Ik zie je wel! 
Goed gedaan! Prima zeg!" De kinderen worden af en toe op schoot genomen. 
De kinderen voelen zich zichtbaar op hun gemak in de groep. 
  
Persoonlijke competentie 
"Beroepskrachten helpen het kind om zelf tot een oplossing te komen." 
De beroepskracht zing een beginnetje van een liedje en vraagt aan de kinderen om aan te vullen. 
Eén kind reageert verlegen en doet het niet. De beroepskracht besteedt extra aandacht aan dit 
meisje. "Toe maar, je kan het wel. Goed zo!" Het meisje zingt mee en is zichtbaar trots. 
  
Sociale veiligheid 
"De beroepskrachten moedigen interactie tussen leeftijdsgenootjes actief aan." 
Een jongetje weet niet zo goed wat hij buiten zal gaan doen. De beroepskracht ziet dit en nodigt 
hem uit om met een andere jongen in de zandbak te spelen. Ze spelen samen verder. 
  
Normen en waarden 
"Beroepskrachten hanteren de afspraken, regels en omgangsvormen op eenduidige en 

consequente wijze."   
De kinderen die in de poppenhoek gespeeld hebben willen meteen naar buiten, wanneer de deur 
open gaat. Beroepskracht: "Zullen we eerst de poppenhoek opruimen voordat we naar buiten 
gaan? Dat doen we altijd wel, hè?" 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (plaatsvervangende leidinggevende) 
• Interview anderen (beroepskrachten) 
• Observaties 
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Personeel en groepen 

 
Binnen dit domein zijn de pedagogisch medewerkers gecontroleerd op een passende 
beroepskwalificatie en een geldige verklaring omtrent het gedrag. 
De beroepskracht-kindratio en de stamgroepen zijn gecontroleerd aan de hand van roosters, 
presentielijsten en bezettingslijsten. Beoordeeld is of de praktijk met de theorie overeenkomt.  
  
Verklaring omtrent het gedrag 

 
Er is een steekproef afgenomen. 
De verklaringen omtrent het gedrag van de twee beroepskrachten en de plaatsvervangende 
leidinggevende die vandaag aanwezig waren zijn ingezien en als voldoende beoordeeld. 
 
Passende beroepskwalificatie 

 
Er is een steekproef afgenomen. 
Van de twee beroepskrachten die aanwezig waren en de plaatsvervangende leidinggevende zijn de 
de beroepskwalificaties ingezien en als voldoende beoordeeld. 
 
Opvang in groepen 

 
Er zijn 2 stamgroepen. 
  
De babygroep Mies bestaat uit 9 baby's in de leeftijd van 6 weken tot 2 jaar. Op het moment van 
de inspectie waren er maar 3 kinderen aanwezig vanwege de zomervakantie. 
  
De peutergroep Aap/Noot/Mies bestaat uit 14 peuters van 2 tot 4 jaar. 
Op het moment van inspectie waren er 7 kinderen aanwezig. 
  
  
 
Beroepskracht-kindratio 

 
Tijdens het inspectiebezoek waren er 9 kinderen aanwezig en 3 beroepskrachten in twee groepen. 
Dit in verband met de schoolvakantie. 
Dit voldoet aan de voorwaarden. 
  
Uit de plaastingslijsten, de aanwezigheidsregistraties en de personeelsroosters blijkt dat er 
structureel voldoende beroepskrachten worden ingezet. 
  
 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview anderen (beroepskrachten) 
• Observaties 
• Verklaringen omtrent het gedrag 
• Diploma's beroepskrachten 
• Presentielijsten (de maand juli en augustus) 
• Personeelsrooster (de maand juli en augustus) 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Binnen dit domein zijn de documenten betreffende de veiligheid en gezondheid beoordeeld op 
inhoud en uitvoering. 
 
Ook is binnen dit domein gekeken naar de meldcode kindermishandeling. In de praktijk is gekeken 
naar de kennis van de beroepskrachten met betrekking tot de meldcode en de mogelijkheid om 
kennis te kunnen nemen van de meldcode. 
  
Meldcode kindermishandeling 

 
De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld (versie juli 2013) welke voldoet aan 
de voorgeschreven eisen. 
De meldcode wordt in het overleg met de beroepskrachten besproken. 
 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (plaatsvervangende leidinggevende) 
• Interview anderen (beroepskrachten) 
• Meldcode kindermishandeling 
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Inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop het 
vierogenprincipe is vormgegeven. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub h Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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) 
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Opvang in groepen 

De opvang vindt plaats in stamgroepen. 
(art 1.50 lid 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 1.50 lid 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 1.50 lid 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 6 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 1.50 lid 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) 

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 5 lid 10 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 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Jottum! Kinderdagverblijf 
Website : http://www.jottumkinderdagverblijf.nl 
Aantal kindplaatsen : 30 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 

Gegevens houder 

Naam houder : Jottum! Kinderdagverblijf 
Adres houder : Mondriaanstraat 18 
Postcode en plaats : 6717SB EDE GLD 
Website : www.jottumkinderdagverblijf.nl 
KvK nummer : 09110233 
 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden 
Adres : Postbus 5364 
Postcode en plaats : 6802EJ ARNHEM 
Telefoonnummer : 0800-8446000 
Onderzoek uitgevoerd door :  Marja Baas 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : EDE 
Adres : Postbus 9022 
Postcode en plaats : 6710HK EDE GLD 
 

Planning 

Datum inspectie : 04-08-2014 
Opstellen concept inspectierapport : 06-08-2014 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 14-08-2014 
Verzenden inspectierapport naar houder 
en oudercommissie 

: 14-08-2014 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 14-08-2014 

Openbaar maken inspectierapport : 21-08-2014 
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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. 

 
 
 

 


