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De Guppies te Dronten 

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. 

 
Beschouwing 
Algemeen 
Kinderdagverblijf (KDV) De Guppies is van dezelfde houder als Buitenschoolse Opvang (BSO) De 
Guppies. Beiden zijn een particuliere onderneming. 
 
Er wordt flexibele opvang aangeboden van maandag t/m vrijdag voor maximaal 36 kinderen. 
 
Inspectie geschiedenis 
23-10-2018. Jaarlijks onderzoek. Herstelaanbod en handhaving op domein pedagogisch beleid 
(mentorschap) en veiligheid en gezondheid (risico's). 
14-06-2017. Jaarlijks onderzoek. Overleg en overreding domein BKR. Advies: geen handhaving. 
09-05-2016. Jaarlijks onderzoek. Advies: geen handhaving. 
31-08-2015. Onaangekondigd incidenteel onderzoek domein Veiligheid. Advies: geen handhaving. 
 
Huidige inspectie 
Naar aanleiding van de bij het jaarlijks onderzoek d.d. 23 oktober 2018 vastgestelde overtredingen 
heeft Gemeente Dronten de toezichthouder verzocht een 'nader onderzoek' uit te voeren. Dit nader 
onderzoek wordt uitgevoerd om vast te stellen of de overtredingen inmiddels zijn beëindigd. 
 
Het betreft een documenten onderzoek. Op 5 maart 2019 zijn door de toezichthouder documenten 
opgevraagd bij de houder, waaronder het Pedagogisch beleidsplan en Veiligheid & 
Gezondheidsbeleid. Deze zijn ontvangen op 7 maart 2019.  
De documenten zijn ingezien en daaruit blijkt dat de tekortkomingen zijn hersteld.  
Voor een nadere toelichting verwijs ik u naar de inhoud van dit rapport.  

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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De Guppies te Dronten 

 

Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 
 
Vorig jaarlijks onderzoek 
Tijdens het jaarlijks onderzoek op 23 oktober 2018 van KDV De Guppies constateerde de 
toezichthouder de volgende overtredingen: 
 
Mentorschap 
In de praktijk blijkt uit interviews met de beroepskrachten dat er op het KDV niet wordt gewerkt 
met mentoren. 
 
De houder heeft hiervoor een herstelaanbod tot 19 november 2018 gekregen. 
 
In het pedagogische beleidsplan staat na herstelaanbod niet concreet omschreven 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. 
 
De Wet kinderopvang stelt dat aan ieder kind een mentor wordt toegewezen. 
In het pedagogisch beleidsplan wordt expliciet vermeld dat er op het KDV niet met mentoren wordt 
gewerkt. 
  
 
Pedagogisch beleid 
 
In het Pedagogische beleidsplan dat de houder op 7 maart 2019 heeft opgestuurd staat over het 
mentorschap het volgende vermeld: 
 
"Elk kind krijgt vanaf het begin van de opvangperiode een mentor toegewezen. Deze mentor is een 
beroepskracht van het kind en bespreekt de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. 
Tevens is de mentor voor de ouders een aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het 
welbevinden van het kind. Tijdens het intake gesprek word aan de ouders verteld welke 
beroepskracht mentor zal worden van hun kind(eren). Omdat deze regel relatief nieuw is, zijn er 
kinderen op het kinderdagverblijf die nog geen mentor  toegewezen gekregen hebben. De ouders 
van deze kinderen zullen via de Kinderdagverblijf APP geïnformeerd worden over welke 
beroepskracht mentor is van hun kind(eren). 
Twee keer in het jaar hebben wij een vergadering over alle kinderen en kijken of er specifieke 
dingen naar voren komen. Na deze vergadering zullen de beroepskrachten gesprekken voeren met 
de ouders van zijn/haar mentor kind(eren)." 
 
Conclusie 
Er wordt aan de gestelde eisen voldaan 
 
 
Gebruikte bronnen: 
 Personeelsrooster (met verdeling mentorschap 07-03-2019) 
 Pedagogisch beleidsplan (De Guppies versie 1.5 februari 2019) 
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De Guppies te Dronten 

 

Personeel en groepen 
 
Onder de Wet kinderopvang gelden eisen waaronder aan ieder kind een mentor wordt toegewezen. 
De mentor is een beroepskracht van het kind en bespreekt de ontwikkeling van het kind periodiek 
met de ouders. Tevens is de mentor het aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het 
welbevinden van het kind. 
  
 
Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
 
Op 7 maart 2019 heeft de toezichthouder een Exell-bestand ontvangen van de houder met daarin 
de complete lijst van alle kinderen die staan ingeschreven op het KDV en de BSO van 
Kinderopvang de Guppies. In totaal zijn dit 104 kinderen. 
Achter de namen van de kinderen staat de naam van de beroepskracht vermeld, die de mentor is 
geworden van het kind. 
Tevens is een lijst gemaakt van 6 verschillende beroepskrachten met daaronder de namen vermeld 
van de kinderen, dit maakt het overzichtelijk. 
 
In het Pedagogisch beleid staat beschreven dat de mentor de ontwikkeling van de kinderen 
periodiek bespreekt met de ouders. 
 
Hieruit blijkt dat er mentoren zijn toegewezen aan alle kinderen. 
 
Conclusie 
Er wordt aan de gestelde eisen voldaan. 
 
 
 
 
Gebruikte bronnen: 
 Personeelsrooster (met verdeling mentorschap 07-03-2019) 
 Pedagogisch beleidsplan (De Guppies versie 1.5 februari 2019) 
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De Guppies te Dronten 

 

Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

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) 

 

Personeel en groepen 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en 
bespreekt de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Tevens is de mentor voor de 
ouders aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind. 
(art 1.50 lid 1 en 2; art 9 lid 11 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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De Guppies te Dronten 

 

Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : De Guppies 
Vestigingsnummer KvK : 000028636880 
Aantal kindplaatsen : 36 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Annemieke Blaazer 
KvK nummer : 59332018 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Flevoland 
Adres : Postbus 1120 
Postcode en plaats : 8200BC LELYSTAD 
Telefoonnummer : 088-0029910 
Onderzoek uitgevoerd door :  M. Smid 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Dronten 
Adres : Postbus 100 
Postcode en plaats : 8250AC DRONTEN 
 
Planning 
Datum inspectie : 05-03-2019 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 14-03-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 14-03-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 14-03-2019 

Openbaar maken inspectierapport :  
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