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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. 
Tijdens dit onderzoek zijn niet alle items beoordeeld, omdat er sprake is van een zogeheten 
risicogestuurd toezicht (RGT). Op basis van het model risicoprofiel zijn de onderzoeksactiviteiten 
bepaald. Deze onderzoeksactiviteiten richten zich primair op de kwaliteit van de dagelijkse praktijk, 
aangevuld met aandachtspunten uit vorige onderzoeken. De toezichthouder is ter plekke in alle 
documenten voorzien. 
  

 
Beschouwing 

Deze beschouwing beschrijft de resultaten van dit onderzoek. Na de feiten over het 
kindercentrum(en de inspectiegeschiedenis), volgen de belangrijkste bevindingen. 
Deze worden elders in het rapport per domein verder uitgewerkt. 
  
Feiten over het kindercentrum: 
Jottum! Kinderdagverblijf is een organisatie met twee vestigingen aan de Mondriaanstraat in Ede. 
De organisatie biedt dagelijks opvang aan 100 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar en kan 
dagelijks opvang bieden aan 50 BSO-kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Op deze locatie 
worden vanaf het jaar 2000 kinderen opgevangen. 
  
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. 
  
Bevindingen op hoofdlijnen: 
Er heeft een observatie plaatsgevonden bij KDV Jottum! in de ochtend. 
De volgende domeinen zijn getoetst; Pedagogisch Klimaat en Personeel en groepen. 
  
Geconcludeerd kan worden dat men bij KDV Jottum! aan alle getoetste 
voorwaarden van de wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen voldoet. 
  
  
  

 
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 Januari 2015). Om een helder beeld te krijgen van beleid, visie 
en praktijk is het beleidsplan gecontroleerd op inhoud en volledigheid. Er is geobserveerd tijdens 
het knutselen en de lunch aan tafel. 
  
Pedagogische praktijk 

 
Hieronder worden de 4 pedagogische basisdoelen beschreven zoals die bij KDV Jottum! tijdens de 
observatie tot uiting kwamen; 
  
Het waarborgen van de emotionele veiligheid; 
"De baby’s staan in contact met de groep op een manier en vanaf een plaats die veiligheid biedt 
en past bij hun interesse en bevattingsvermogen." 
Er is gekeken naar de kinderen en wat voor hen het beste is wat betreft groepsruimte. Babygroep 
en peutergroep zitten in de ruimte van de peuters. Er zijn 3 baby's van de babygroep, twee lopen 
er al en lijken zich prima te vermaken. Eén baby kruipt en slaapt nog veel, daarom is gekozen voor 
de peutergroep. Het kindje lijkt op de grond op zijn gemak. 
De jonge kinderen zitten aan tafel apart van de grote peuters en dichtbij de beroepskracht. 
De conclusie uit bovenstaande is dat de houder zorg draagt dat de emotionele veiligheid wordt 
gewaarborgd. 
  
Ontwikkeling van de persoonlijke competenties; 
"De beroepskrachten en de kinderen waarderen elkaars aanwezigheid door samen te praten, 
naar elkaar te luisteren, plezier te maken, ervaringen te delen. Ieders inbreng draagt bij aan de 
wederzijdse relatie en interactie." 
Uit de volgende opmerking blijkt dat de beroepskracht oog heeft voor het kind en voor waar het 
mee bezig is; 
" jij weet al heel goed wat stempelen is!" zegt de beroepskracht tegen een kind. 
De conclusie uit bovenstaande is dat de houder zorg draagt dat de ontwikkeling van de 
persoonlijke competenties wordt gewaarborgd. 
  
Ontwikkeling van de sociale competenties; 
"De beroepskrachten grijpen adequaat in bij negatieve interacties tussen kinderen. Zij helpen 
om de betreffende situatie stop te zetten of op te lossen. Kinderen krijgen de kans voor ‘hoor en 

wederhoor’. De beroepskrachten leggen doorgaans uit waarom er wordt ingegrepen en geven 
aan wat wèl de bedoeling is." 
Als jongens van elkaar spullen af gaan pakken en ruzie gaan maken, grijpt de beroepskracht in en 
zegt " we gaan geen spulletjes van elkaar afpakken". Als de beroepskracht vraagt of het kind haar 
even aan kan kijken, doet hij het niet en wordt hij boos. De beroepskracht neemt het kind apart 
om even rustig met hem te praten. Dit lukt en de jongen gaat na het gesprek " sorry" zeggen 
tegen het andere kind. 
De conclusie uit bovenstaande is dat de houder zorg draagt dat de ontwikkeling van de sociale 
competenties wordt gewaarborgd. 
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Overdracht van normen en waarden; 
"Kinderen worden aangesproken op hun omgang met elkaar en de beroepskrachten bij het 
aangaan en uitvoeren van activiteiten. 
Kinderen worden aangezet tot sociaal gedrag (bv elkaar helpen, op je beurt wachten, anderen 
laten uitpraten)." 
Uit de onderstaande opmerking blijkt dat de beroepskracht actief bezig is met beleefdheidsnormen; 
"Hoe kun je iets netjes vragen?" vraagt de beroepskracht aan een kind. " mag ik..." zegt het kind, 
" goed zo" zegt de beroepskracht. 
De conclusie uit bovenstaande is dat de houder zorgt draagt dat de overdracht van normen en 
waarden wordt gewaarborgd. 
  
Tijdens het inspectiebezoek is er geobserveerd, waarbij geconstateerd is dat er voldoende zorg 
wordt gedragen voor het waarborgen van de vier pedagogische basisdoelen. 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview anderen (de aanwezige beroepskrachten) 
• Observaties (de pedagogische praktijk) 
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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 onder de vaste beroepskrachten. 
Van 3 beroepskrachten en een stagiaire is de verklaring omtrent het gedrag ingezien en in orde 
bevonden. 
Er wordt voldaan aan de eisen rondom de verklaring omtrent het gedrag. 
  
 
 
Passende beroepskwalificatie 

 
Er is een steekproef afgenomen onder de vaste beroepskrachten. 
Van 3 beroepskrachten zijn de beroepskwalificaties ingezien en in orde bevonden. 
 
 
Opvang in groepen 

 
Er zijn 2 stamgroepen. 
  
De babygroep Mies bestaat uit 9 baby's in de leeftijd van 6 weken tot 2 jaar. 
De peutergroep Aap/Noot/Mies bestaat uit 14 peuters van 2 tot 4 jaar. 
  
KDV Jottum! voldoet wat betreft omvang en samenstelling van de groepen aan de wettelijke 
voorwaarden. 
  
 
 
Beroepskracht-kindratio 

 
De beroepskracht-kindratio is de verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal 
kinderen. 
Uit de aanwezigheidslijsten van de kinderen en de roosters van de beroepskrachten blijkt dat de 
beroepskracht-kindratio op deze locatie voldoet aan de eisen vanuit de Wet kinderopvang. 
  
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview anderen (de aanwezige beroepskrachten) 
• Verklaringen omtrent het gedrag (3 keer december 2013, 1 keer februari 2015) 
• Diploma's beroepskrachten 
• Arbeidscontracten 
• BBL-contracten 
• Presentielijsten (week 18 en 19) 
• Personeelsrooster (week 18 en 19) 
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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 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. Indien een verklaring omtrent het gedrag is afgegeven vóór 1 maart 2013 dan is deze niet 
ouder dan twee jaar. 
(art 1.50 lid 3 en art 3.8g lid 1 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, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger werkzaam bij de 
onderneming is niet ouder dan twee jaar. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 en art 3.8g lid 3 en 4 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 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 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) 

Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt 
afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.49 lid 1 en 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) 
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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 :  Annemarie Bovenschen 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

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

Planning 

Datum inspectie : 07-05-2015 
Opstellen concept inspectierapport : 19-06-2015 
Zienswijze houder : 01-07-2015 
Vaststelling inspectierapport : 02-07-2015 
Verzenden inspectierapport naar houder : 02-07-2015 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 02-07-2015 

Openbaar maken inspectierapport : 09-07-2015 
 

 
 



 

10 van 10 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 07-05-2015 
Jottum! Kinderdagverblijf te EDE GLD 

Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

Wij zij trots erop dat wij op alle punten weer een voldoende hebben gescoord. En wij zulle zeker 
zo doorgaan. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Dewi de Ruiter 
Jottum! Kinderdagverblijf 

 
 
 

 


