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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. 
Het kindercentrum heeft een verkorte inspectie gehad. Niet alle wettelijke eisen zijn beoordeeld. 
Dit onderzoek is uitgevoerd op de domeinen: 
 Pedagogisch klimaat 
 Personeel en groepen 

 
Beschouwing 
De beschouwing bevat een samenvatting van de bevindingen 
  
Korte beschrijving van het kindercentrum 
Kinderdagverblijf Bambino is gevestigd in gemeenschapshuis De Oversteek te Dreumel. 
Het kinderdagverblijf bestaat uit twee horizontale groepen, babygroep De Rupsen en peutergroep 
De Vlinders. 
  
Inspectiegeschiedenis: 
 geen bijzonderheden 
 
  
Bevindingen op hoofdlijnen: 
Er heerst een rustige gezellige en ontspannen sfeer in het kinderdagverblijf; de kinderen zijn in 
horizontale stamgroepen geplaatst. 
In het kader van overleg en overreding heeft de houder de nieuwe en gewijzigde eisen voor het 
pedagogisch beleidsplan geschreven en binnen de gestelde termijn aan de toezichthouder 
opgestuurd. 
Voor een nadere omschrijving en toelichting op bovenstaande, verwijs ik u naar de desbetreffende 
inspectie-items in het rapport. 
  
  

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Bambino te Dreumel 

 

Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 
 
De pedagogische praktijk is beoordeeld door middel van observatie op de groep(en) en interview 
met medewerkers van de organisatie. Voor de observatie is als bron gebruik gemaakt van het 
Veldinstrument observatie pedagogische praktijk 0-4 jaar) van GGD GHOR Nederland (januari 
2015). Hierin staan praktijkvoorbeelden waarmee kan worden gekeken of er wordt voldaan aan de 
pedagogische praktijk. Er worden uit het veldinstrument voorbeelden gebruikt. Deze staat schuin 
gedrukt boven de observatie. 
  
  
 
Pedagogisch beleid 
 
Uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 
De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 
De beroepskrachten handelen volgens de uitgangspunten en werkinstructies in het pedagogisch 
beleidsplan 
  
Uit interview met de houder: 
Mentorschap en kindvolgsysteem. 
De kinderen zijn verdeeld over de beroepskrachten van de betreffende stamgroep die het kind het 
meeste ziet. De ouders worden tijdens het intake-gesprek op de hoogte gesteld wie de mentor van 
hun kind is. In het kinderdagverblijf wordt nog niet met een kindvolgsysteem gewerkt; de houder 
zijn zich hierop aan het oriënteren. De ontwikkeling van de individuele kinderen wordt regelmatig 
tijdens het teamoverleg met de beroepskrachten besproken. 
  
Overdracht naar de basisschool: 
De houder maakt wel gebruik van een overdrachtsformulier naar de basisschool. De mentor van 
het kind vult dit formulier en wordt tijdens de eindevaluatie met ouders besproken. Na 
toestemming van ouders wordt het overdrachtsformulier aan school overhandigd. 
  
  
  
Inhoud pedagogisch beleidsplan 
  
In dit jaaronderzoek zijn de nieuwe en gewijzigde eisen voor het pedagogisch beleidsplan 
beoordeeld. 
Het gaat om een concrete beschrijving van de volgende onderwerpen: 
  de manier waarop invulling wordt gegeven aan verantwoorde dagopvang (pedagogische 

doelen uit de Wet kinderopvang), rekening houdend met de ontwikkelingsfase van kinderen. 
 de manier waarop de ontwikkeling van het kind gevolgd wordt, overdracht naar school en BSO, 

het signaleren van bijzonderheden in de ontwikkeling of problemen, doorverwijzen van ouders 
voor passende hulp. 

 de manier waarop de mentor de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders bespreekt 
en hoe aan ouders en het kind bekend wordt gemaakt wie de mentor is. 

 beschrijving van de tijden dat er minder beroepskrachten kunnen worden ingezet dan vereist 
(3 uurs regeling) en van de tijden dat er niet wordt afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 

 beschrijving van de taken van stagiaires, beroepskrachten in opleiding en vrijwilligers en de 
manier waarop zij hierbij worden begeleid. 

  
  
Overleg en overreding: 
In het kader van overleg en overreding heeft de houder binnen de gestelde termijn het 
pedagogisch beleidsplan aangepaste aan de nieuwe wettelijke regels. 
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Conclusie: 
Het pedagogisch beleidsplan van kinderdagverblijf Bambino voldoet aan de gestelde eisen. 
  
 
 
Pedagogische praktijk 
 
Observatie: 
Observatie van de pedagogische praktijk heeft op vrijdagochtend in de Rupsengroep ( kinderen van 
0 tot 2 jaar) plaatsgevonden. In het kinderdagverblijf wordt gewerkt aan de hand van het VVE-
programma Uk & Puk. 
  
Het waarborgen van de emotionele veiligheid: 
Sfeer 
Er heerst een open en ontspannen sfeer in de groep. De meeste kinderen zitten in een halve kring 
aan tafel voor hun fruithap en het vieren van de verjaardag van een van hen. Twee 
beroepskrachten zitten tegenover de kinderen. Een baby ligt op een matras op de grond te spelen 
en er liggen nog kinderen in bed. Na het fruit eten wordt een doos met Duplo-blokken voor de dag 
gehaald, de beroepskrachten zitten tussen de kinderen in op de grond. Zachte muziek ( 
kinderliedjes) speelt op de achtergrond. Het is gezellig in de groep. 
  
Buitenactiviteiten: 
Voor de lunch gaan de peuters van de Vlindergroep nog even buiten spelen. De beroepskracht van 
de Rupsen stelt voor om met de oudere kinderen van deze groep hierbij aan te sluiten. Haar 
voorstel wordt met gejuich van de kinderen ontvangen. 
  
  
Ontwikkeling persoonlijke competentie: 
Passend aanbod 
De activiteiten passen in algemene zin bij de interesse en het ontwikkelingsniveau van de kinderen. 
De beroepskrachten zitten tussen de kinderen in op de grond. Rondom hen liggen zachte 
schuimblokken die kinderen uitnodigen om er op te kruipen en Duploblokken.  De beroepskrachten 
stimuleren de kinderen in hun spel en helpen daar waar nodig. 
Aan de muur hangen op kindhoogte verschillende sensitivity-borden die kinderen uitnodigen tot 
experimenteren. 
  
  
Ontwikkeling sociale competentie: 
In contact 
Een baby ligt op de mat min of meer wat passief te spelen onder een sensitivity-rek. Twee 
dreumesen merken het kind op en gaan er op af. Ze maken contact met de baby en  kruipen over 
het kind heen, wat een grote glimlach bij de baby ontlokt. De beroepskracht speelt hier op in door 
het sensitivity-rek weg te halen en de kinderen de ruimte te geven. Als de oudere kinderen even 
later verder gaan met hun spel, blijft de baby actief door zich om te rollen en met zijn ogen op 
zoek te gaan naar de kinderen en speelgoed. 
  
  
Waarden en normen: 
Respectvol contact 
De beroepskrachten laten zich door reacties van de kinderen leiden bij verzorgingsmomenten 
en springen daar in waar nodig om spel van kinderen te ondersteunen. Zij verwoorden wat 
er gebeurt, zowel bij het betreffende kind als in de omgeving.( geluiden, ander kind dat komt 
kijken. 
  
  
Conclusie: 
Uit bovenstaande observatie blijkt dat de vier competenties op kinderdagverblijf Bambino 
voldoende worden gewaarborgd. 
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Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Interview houder) 
 Interview (interview beroepskrachten) 
 Observaties (observatie van de pedagogische praktijk; binnen- en buitenruimte) 
 Website (website Kinderopvang Bambino) 
 Personeelsrooster (Dag van het inspectiebezoek) 
 Pedagogisch beleidsplan (maart 2018) 
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Bambino te Dreumel 

 

Personeel en groepen 
 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
 
Inschrijving beroepskrachten en koppeling met de houder in het personenregister. 
Uit de steekproefcontrole is gebleken dat de beroepskrachten die in dienst zijn van de houder en 
werkzaam zijn op de locatie tijdens de opvanguren in het bezit zijn van een verklaring omtrent 
gedrag en ingeschreven zijn in het personenregister. De beroepskrachten zijn gekoppeld aan de 
houder. 
  
Inschrijving stagiaires en koppeling met de houder in het personenregister: 
Twee stagiaires die stage lopen in het kinderdagverblijf, zijn ingeschreven in het personenregister 
en gekoppeld aan de houder. 
  
  
Conclusie: 
De verklaringen omtrent het gedrag van de personen in de steekproef en stagiaires voldoen aan de 
eisen. 
  
 
 
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen 
 
Opleidingseisen: 
De beroepskrachten in de steekproef beschikken over een passende opleiding volgens de meest 
recente cao kinderopvang. 
 
 
 
Aantal beroepskrachten 
 
Verhouding beroepskrachten en aanwezige kinderen: 
Uit observatie is gebleken dat op de dag van het inspectiebezoek voldoende beroepskrachten zijn 
ingezet in relatie tot het aantal en de leeftijd van de kinderen. 
Op de Rupsengroep waren 12 kinderen in de leeftijd van 0 tot 2 jaar met drie beroepskrachten 
aanwezig. Op de peutergroep was één beroepskracht aanwezig met 7 kinderen in de leeftijd van 2 
tot 4 jaar. 
  
  
Drie uursregeling/ afwijkende inzet beroepskrachten: 
Uit het beoordeelde personeelsrooster blijkt dat ten hoogste drie uren per dag minder 
beroepskrachten worden ingezet dan vereist. De afwijking valt binnen de in het pedagogisch beleid 
vastgestelde tijden. De houder heeft deze tijden beschreven in het pedagogisch beleidsplan van het 
kinderdagverblijf. 
  
  
Conclusie: 
Er worden voldoende beroepskrachten ingezet in relatie tot het aantal en de leeftijd van de 
kinderen. 
  
 
 
Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
 
Opvang in stamgroepen: 
Kinderdagverblijf Bambino bestaat uit twee stamgroepen: 
 De Rupsengroep voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 2 jaar 
 De Vlindergroep voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. 
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Conclusie: 
Kinderdagverblijf Bambino voldoet aan de eisen met betrekking tot stabiliteit van de opvang. 
  
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Interview houder) 
 Interview (interview beroepskrachten) 
 Observaties (observatie van de pedagogische praktijk; binnen- en buitenruimte) 
 Personen Register Kinderopvang (Steekproef) 
 Diploma's beroepskrachten (steekproef) 
 Presentielijsten (Dag van het inspectiebezoek) 
 Personeelsrooster (Dag van het inspectiebezoek) 
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Bambino te Dreumel 

 

Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder draagt er zorg voor dat 
in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 
invulling wordt gegeven aan aspecten van verantwoorde dagopvang, bedoeld in artikel 2 van het 
Besluit kwaliteit kinderopvang. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar een doorlopende 
ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt gestreefd, waarbij in ieder 
geval wordt ingegaan op de wijze waarop: 
- met toestemming van de ouders kennis over de ontwikkeling van het kind wordt overgedragen 
aan de school bij de overgang van het kind naar het basisonderwijs en aan de buitenschoolse 
opvang bij de overgang van het kind naar de buitenschoolse opvang;  
- bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders 
worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders 
bespreekt en de wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke 
beroepskracht de mentor is van het kind. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de tijden 
waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal 
aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en 
wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimum aantal 
beroepskrachten dat op grond van de beroepskracht-kindratio vereist is, kan op de dagen van de 
week verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de taken 
die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de dagopvang kunnen uitvoeren en de 
wijze waarop zij hierbij worden begeleid. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder er in ieder geval zorg 
voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin kinderen zich bevinden: 
a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de 
autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt 
geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen 
voelen; 
b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, 
cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat 
te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving; 
c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 
vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties 
met anderen op te bouwen en te onderhouden; 
d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 
aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met 
anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 
a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 
b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 
uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een 
onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden 
opgevangen; 
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum 
exploiteert en waar kinderen worden opgevangen; 
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 
de kinderen die worden opgevangen; 
e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd 
hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn 
of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 
Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e 
ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling op basis van het 
burgerservicenummer, met de in artikel 1.50 derde lid van de Wet genoemde personen inclusief 
hemzelf. 
(art 1.48d lid 2 en 3 Wet kinderopvang) 

Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de Wet in het 
personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn 
werkzaamheden aanvangen. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen 

Beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding. De 
beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken die voor beroepskrachten worden genoemd in de meest 
recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk, Welzijn en Maatschappelijke 
Dienstverlening worden aangemerkt als beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken voor een 
passende opleiding. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 1 Regeling Wet 
kinderopvang) 
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De inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs geschiedt overeenkomstig de voorwaarden 
opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk, Welzijn en 
Maatschappelijke Dienstverlening, met dien verstande dat gedurende de dagopvang maximaal een 
derde deel van het totaal minimaal aantal op het kindercentrum in te zetten beroepskrachten, 
bestaat uit beroepskrachten in opleiding of stagiairs. Het minimaal op het kindercentrum in te 
zetten beroepskrachten wordt gevormd door de optelsom van het op grond van artikel 7 van het 
Besluit kwaliteit kinderopvang minimaal aantal in te zetten beroepskrachten op de afzonderlijke 
stamgroepen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9 Regeling Wet 
kinderopvang) 

Aantal beroepskrachten 

De verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 
kinderen in een stamgroep (beroepskracht-kindratio) wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 
1a, onderdeel a bij het besluit en de daarbij behorende rekenregels.  
Gebruik kan worden gemaakt van de rekentool op de website www.1ratio.nl  
  
Indien bij dagopvang per dag ten minste tien aaneengesloten uren opvang wordt geboden, kunnen 
in afwijking van het vereist aantal minimaal in te zetten beroepskrachten, voor ten hoogste drie 
uren per dag minder beroepskrachten worden ingezet. Dit met inachtneming van de in het 
pedagogisch beleidsplan vastgestelde tijden waarop minder beroepskrachten kunnen worden 
ingezet dan minimaal vereist op grond van de beroepskracht-kindratio alsmede de tijden waarop in 
ieder geval niet daarvan wordt afgeweken.  
 
Gedurende de uren dat minder beroepskrachten worden ingezet wordt ten minste de helft van het 
aantal vereiste beroepskrachten ingezet. De afwijkende inzet kan op de dagen van de week 
verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a en 7 lid 1, 2 en 4 Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één 
stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1a, 
onderdeel a van het Besluit kwaliteit kinderopvang.  
Het vereiste van opvang in één stamgroep geldt niet: 
- indien kinderen bij activiteiten als beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep 
verlaten;  
- voor een kind dat blijkens de overeenkomst tussen de houder en de ouders van het kind, gebruik 
maakt van dagopvang op dagen die per week verschillen; 
- indien met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders het kind gedurende een 
tussen houder en ouders overeengekomen periode worden opgevangen in één andere stamgroep 
dan de vaste stamgroep. 
De eis ten aanzien van de maximale groepsgrootte geldt niet indien kinderen bij activiteiten als 
beschreven in het pedagogisch beleidsplan de groep verlaten. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Bambino 
Aantal kindplaatsen : 30 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Kinderdagverblijf Bambino 
Adres houder : Nieuwstraat 10c 
Postcode en plaats : 6621KV Dreumel 
KvK nummer : 11054464 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Gelderland-Zuid 
Adres : Postbus 1120 
Postcode en plaats : 6501BC Nijmegen 
Telefoonnummer : 088 - 144 71 44 
Onderzoek uitgevoerd door :  E. Dieben 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : West Maas en Waal 
Adres : Postbus 1 
Postcode en plaats : 6658ZG BENEDEN-LEEUWEN 
 
Planning 
Datum inspectie : 26-10-2018 
Opstellen concept inspectierapport : 16-11-2018 
Zienswijze houder : 26-11-2018 
Vaststelling inspectierapport : 26-11-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 26-11-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 26-11-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 10-12-2018 
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Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 26-10-2018 

Bambino te Dreumel 

Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

Wij gaan akkoord met dit rapport. En zijn er blij mee! 
We zien het definitieve rapport dan ook graag tegemoet. 
  
Met vriendelijke groet, 
Groetjes Carola van Sommeren en Thersese van Oort 
Kinderdagverblijf Bambino 
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