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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een onaangekondigd nader onderzoek. 

Bij dit onderzoek beoordeelt de toezichthouder opnieuw de eisen die tijdens he t vorige onderzoek 

niet voldeden. 

 

Beschouwing 

Huidig onderzoek 

Op 24 juni 2021 is kinderdagverblijf (KDV) De Guppies onaangekondigd bezocht voor het nader 

onderzoek. Gelijktijdig wordt ook het jaarlijks onderzoek uitgevoerd.  

Tijdens het onderzoek is de pedagogische praktijk geobserveerd en de binnen en buitenspeelruimte 

waar de kinderen worden opgevangen. De toezichthouder heeft tijdens het onderzoek gesproken 

met de aanwezige beroepskrachten en de houder. De tekortkomingen zijn hersteld. De 

pedagogische praktijk en binnen- buitenspeelruimte voldoen aan de getoetste voorwaarden. Een 

nadere toelichting kunt u lezen in het rapport. 

 

Algemeen 

Kinderdagverblijf (KDV) De Guppies is gevestigd aan de Touwslagerstraat te Dronten. In hetzelfde 

gebouw bevindt zich ook de gelijknamige buitenschoolse opvang (BSO). Er wordt flexibele en 

reguliere opvang aangeboden van maandag t/m vrijdag voor maximaal 32 kinderen. Tijdens de 

corona-crisis heeft KDV de Guppies noodopvang geboden.  

 

 

Inspectiegeschiedenis 

 16-02-2021. Nader onderzoek. Tijdens het onderzoek zijn binnen het domein Pedagogisch 

klimaat en Veiligheid en Gezondheid niet alle tekortkomingen hersteld. Advies: handhaving.     

 10 en 11-08-2020. Jaarlijks onderzoek. Er zijn tekortkomingen geconstateerd op alle 

domeinen: Administratie, Pedagogisch klimaat, Personeel en groepen, Veiligheid en 

gezondheid, Accommodatie en Ouderrecht. Advies: handhaving.  

 10 en 11-08-2020. Nader onderzoek. De eerder gestelde tekortkomingen binnen het domein 

Personeel en groepen, Veiligheid en gezondheid en Pedagogisch beleid zijn onvoldoende 

hersteld. Advies: handhaving. 

 09-01-2020. Incidenteel onderzoek. Naar aanleiding van 2 zorgmeldingen is een incidenteel 

onderzoek uitgevoerd. Er zijn tekortkomingen geconstateerd op het domein Pedagogisch 

klimaat, Personeel en groepen en Veiligheid en Gezondheid. Advies: handhaving. 

 08-10-2020. Jaarlijks onderzoek. Er zijn tekortkomingen geconstateerd op het domein 

Pedagogisch klimaat, Personeel en groepen en Veiligheid en Gezondheid. Advies: handhaving. 

 05-03-2019. Nader onderzoek. De tekortkomingen binnen het domein Veiligheid en 

Gezondheid zijn hersteld. Advies: geen handhaving. 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch 

beleid en dat verantwoorde kinderopvang wordt geboden. 

 

Tijdens het jaarlijks onderzoek op 10 en 11-08-2020 zijn de volgende overtredingen geconstateerd 

en werd niet voldaan aan de gestelde voorwaarden:  

 

 

 Er wordt onvoldoende zorg gedragen voor het waarborgen van verantwoorde dagopvang. Er 

worden geen activiteiten georganiseerd met een specifiek ontwikkelingsdoel. Het programma 

bevat geen activerende of stimulerende uitdaging en speelt in op routine. Er is weinig 

afstemming om dit aanbod te verrijken. In het dagprogramma is geen specifieke aandacht 

voor taalontwikkeling en -verrijking. Het is niet mogelijk dat kinderen spelen op een plekje in 

de groepsruimte waar andere kinderen en/of beroepskrachten hen niet storen. Er is 

onvoldoende ruimte voor baby’s om te bewegen en te ontdekken. Er is onvoldoende 

speelgoed/materiaal aanwezig met verschillende texturen zoals stof, plastic, hout en bamboe 

om de ontwikkeling van baby’s te stimuleren. 

 

Van de beoordeelde eisen staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.   

Pedagogische praktijk 

Huidig onderzoek 

 

Bij de observatie van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het 

"Veldinstrument observatie pedagogische praktijk" van december 2014. Dit observatie instrument 

is gebaseerd op de definitie van “verantwoorde kinderopvang” zoals dit in de Wet kinderopvang 

staat beschreven: 

De kinderopvangondernemer draagt 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, en 

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. 

 

De toezichthouder citeert enkele zinnen uit het observatie-instrument die betrekking hebben op het 

geobserveerde pedagogisch handelen en illustreert deze met voorbeelden uit de praktijk. De 

illustraties zijn bedoeld als beknopte voorbeelden en geven niet een volledig beeld van de 
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praktijksituatie. De toezichthouder baseert haar beoordeling op de gegeven voorbeelden en overige 

signalen die tijdens de observatie zijn ontvangen. 

 

De observatie van het pedagogisch handelen vond plaats op een ochtend in twee stamgroepen. Er 

zijn in totaal 24 kinderen aanwezig met 2 beroepskrachten. Tijdens de observatie wordt gespeeld, 

gegeten en een activiteit gedaan.  

 

a) Citaat: Sensitieve responsiviteit  (0-1)  

De beroepskrachten reageren op signalen van de baby door zelf ook geluidjes te maken, aan te 

raken en emoties te laten zien. Zij lokken dit contact ook uit bij baby’s (sensitief-responsief).   

 

Observatie: 

Op beide groepen zijn baby's aanwezig in de box of een wipper. Een beroepskracht zegt 

bijvoorbeeld tegen X in een wipper "Je hoort het wel hè, ben je al zo'n grote meid?" X en de 

beroepskracht hebben oogcontact. Een andere beroepskracht zegt tegen Y in een wipper "Die is 

mooi Hè" en laat een speeltje zien. 

     

b) Citaat: Doelgericht aanbod (0-4) 

De beroepskrachten organiseren en benutten het dagprogramma voor uitdaging, stimulans, 

avontuur en plezier voor kinderen. Kinderen krijgen de kans om zichzelf en elkaars kunnen te 

ontdekken. De beroepskrachten plannen ‘speelwerkactiviteiten’ met een doel (bv fantasie- en 

rollenspel, tellen & meten, ontdekken) Er is aandacht voor en overleg over kwaliteit en niveau 

van spel. 

  

Observatie: 

Op groep paars zijn de kinderen aan het dansen op muziek. De beroepskracht is erbij en zingt mee 

met het liedje dat over eten gaat en vraagt aan X "Heb jij al in je buikje gekeken wat je vanavond 

hebt gegeten?" X lacht er om. De kinderen dansen mee en hebben er ogenschijnlijk plezier in. De 

beroepskrachten motiveren de kinderen om mee te doen door samen te dansen, of te zeggen 

"Goed zo, lekker dansen!" 

 

Er wordt door de beroepskracht bellen geblazen. De kinderen mogen de bellen pakken in de lucht. 

De baby in de box wordt ook betrokken "Vindt je dat ook mooi Y, die bellen?".  

"Willen jullie ook blazen? "vraagt de beroepskracht aan de kinderen. Waarop de kinderen die dat 

willen, om de beurt mogen bellen blazen. "Oh, bijna Y, Yeh" zegt de beroepskracht. 

 

De locatieverantwoordelijke laat in de hal een bord zien waarop foto's en beschrijvingen staan van 

wat er vorige week is gedaan op het KDV. Het thema was: "Water ontdekken en beleven". Er is 

o.a. te zien dat kinderen visjes hebben gevangen uit een bak met water, water-tekeningen buiten 

zijn gemaakt op de tegels en kinderen hebben met zeedieren in een watertafel gespeeld. 

 

Citaat: Privacy (1-4)  

De beroepskrachten maken het mogelijk dat kinderen privacy zoeken of creëren, in een rustig deel 

van de groepsruimte. Of: er is een vaste plek gereserveerd waar kinderen alleen of in een groepje 

ongestoord kunnen spelen. 

 

Observatie: 

De kinderen worden opgevangen in een eigen groepsruimte (groep Paars en groep Oranje). Op 

beide groepen zijn twee hoge, ruime boxen met passend speelgoed voor baby's zoals een babygym 

en zacht spelmateriaal om mee te spelen. Onder de boxen liggen zachte kussens en er zijn 

speelhoeken waar kinderen ongestoord kunnen spelen. 

 

c) Citaat: Positieve sfeer (0-4)  
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De beroepskrachten zetten zich in voor een positieve sfeer door zorg voor de inrichting en 

aankleding van ruimte en activiteiten. Zij maken grapjes, zijn behulpzaam en hebben aandacht en 

zorg voor alle kinderen. Kinderen worden aangesproken op hun medeverantwoordelijkheid voor 

een positieve sfeer en omgang met elkaar.  

 

Observatie: 

De ruimtes waar de kinderen worden opgevangen zien er verzorgd uit. Er is passend speelgoed 

voor verschillende leeftijden. Werkjes die ogenschijnlijk zijn gemaakt door de kinderen hangen aan 

de wand. Op beide groepen zijn de beroepskrachten betrokken op de kinderen. De aanwezige 

kinderen ogen ontspannen op beide groepen. Beroepskrachten hebben oog voor alle kinderen en 

praten op een rustige, vriendelijke toon tegen de kinderen en tegen elkaar. 

 

Als X begint te huilen, neemt de beroepskracht X op schoot, geeft een knuffel en vraagt wat er is. 

Als Y aan tafel een broodje wil afpakken van O zegt de beroepskracht op vriendelijke toon tegen Y 

dat O dat niet leuk vindt en dat hij zo zijn eigen broodje krijgt. 

 

Kind Y is wat huilerig tijdens het eten en de beroepskracht pakt het kind op, verschoont het rustig 

en praat tegen Y. Als het niet rustiger wordt, wordt een flesje gemaakt en wordt de tijd genomen 

om Y rustig de fles te geven. Y oogt vervolgens rustig en ontspannen. 

 

d) Citaat: Rituelen en voorspelbaarheid (0-4)  

De beroepskrachten bouwen het dagprogramma op met vaste rituelen en bekende afspraken. 

Kinderen weten wat er gaat gebeuren en wat van hen wordt verwacht.    

 

Observatie: 

De meeste kinderen wachten met eten totdat iedereen een broodje heeft en er is gezongen voor 

het eten. Kinderen zitten over het algemeen rustig op hun billen en tafel. Er wordt gedronken 

nadat kinderen hun broodje op hebben. Na het eten worden de meeste kinderen op bed gelegd 

voor een slaapmoment. 

 

Conclusie 

Er wordt voldoende zorg gedragen voor het waarborgen van verantwoorde dagopvang. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

 Interview (beroepskrachten) 

 Observatie(s) (groep en binnenspeelruimte) 
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Accommodatie 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden 

opgevangen dienen veilig, toegankelijk en passend ingericht te zijn in overeenstemming met het 

aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen.    

 

Tijdens het jaarlijks onderzoek op 10 en 11-08-2020 zijn de volgende overtredingen geconstateerd 

en werd niet voldaan aan de gestelde voorwaarden:  

 

 Bij warm weer worden de kinderen opgevangen in de hal. Dit is geen constructieve oplossing. 

De hal voldoet niet als groepsruimte voor de stamgroep van het kinderdagverblijf (KDV). 

 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Eisen aan ruimtes 

Huidig onderzoek 

 

Binnenruimte 

Bij navraag bij de beroepskrachten en houder wordt verteld dat bij warm weer de kinderen 

opgevangen worden in de eigen groepsruimte die passend is ingericht met speelhoeken, speelgoed 

en tafel waaraan kan worden gegeten. Er is voldoende speelruimte. 

 

De houder van KDV de Guppies heeft nieuwe kozijnen en warmtewerend glas laten plaatsen op de 

groepen. Doeken hangen bij groep Paars voor de ramen aan de zonkant. Dit alles om er voor zorg 

te dragen dat het niet te warm wordt op de groep. 

 

Buitenruimte 

Verkoeling wordt bij warm weer gezocht in de buitenspeelruimte waar schaduwplekken zijn door 

beplanting, het KDV-gebouw en een parasolstandaard waarin een parasol kan worden geplaatst ter 

bescherming tegen de zon. De buitenruimte is omheind. Er is een kleine glijbaan aanwezig, zand 

om mee te spelen en los spelmateriaal. 

 

Conclusie 

Er wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden. De binnen- en buitenruimtes waar kinderen 

verblijven gedurende de tijd dat zij worden opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend 

ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen.   
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

 Interview (beroepskrachten) 

 Observatie(s) (groep en binnenspeelruimte) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder van een 

kindercentrum 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) 

 

Accommodatie 

 

Eisen aan ruimtes 

De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden 

opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en 

de leeftijd van de op te vangen kinderen. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : De Guppies 

Website : http://www.kdvdeguppies.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000028636880 

Aantal kindplaatsen : 32 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Annemieke Anna Antonia Jaarsveld 

KvK nummer : 59332018 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Flevoland 

Adres : Postbus 1120 

Postcode en plaats : 8200 BC LELYSTAD 

Telefoonnummer : 088-0029910 

Onderzoek uitgevoerd door :  M. Smid 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Dronten 

Adres : Postbus 100 

Postcode en plaats : 8250 AC DRONTEN 

 

Planning 

Datum inspectie : 24-06-2021 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 25-06-2021 

Verzenden inspectierapport naar houder : 25-06-2021 

Verzenden inspectierapport naar : 25-06-2021 
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gemeente 

Openbaar maken inspectierapport :  
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