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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een aangekondigd incidenteel onderzoek.
Beschouwing
Kinderdagverblijf Tembo aan de Vechtstraat is de 2e vestiging van kinderdagverblijf Tembo aan de
Heresingel.
Het kinderdagverblijf is gevestigd op de begane grond en is ruim en licht, het is compleet
verbouwd en aangepast aan de huidige norm.
Er is een ruime entree en hal, de scheidingswand tussen de twee groepsruimtes heeft grote ramen
tot aan de vloer waardoor de kinderen uit beide groepen elkaar kunnen zien.
De achterste groepsruimte grenst aan de tuinkant en heeft ook grote ramen met glas tot aan de
vloer.
Er is een personeelskantine met keuken en wasruimte en er zijn 2 ruime slaapkamers grenzend
aan de buitenkant van het pand.
De buitenspeelruimte aan de achterzijde van het pand is vanuit de achterste groepsruimte via de
openslaande deuren bereikbaar.
Inspectiegeschiedenis:
Op 15 mei 2017 heeft het onderzoek voor registratie plaatsgevonden.
Er werd voldaan aan de getoetste wettelijke eisen.
Op 27 juli 2017 heeft het eerste onderzoek na registratie plaatsgevonden.
Er werd voldaan aan de getoetste wettelijk voorwaarden.
Wegens vakantie zijn er geen kinderen aanwezig tijdens het eerste onderzoek na registratie.
Met de houder is daarom afgesproken dat op 12-10-17 opnieuw een inspectiebezoek gebracht
wordt aan kdv Tembo aan de Vechtstraat om de niet beoordeelde items alsnog te inspecteren.
Bevindingen huidige inspectie:
Op 12 oktober 2017 heeft een onderzoek naar de pedagogische praktijk plaatsgevonden.
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijk voorwaarden.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'pedagogisch klimaat'.
Per aspect worden eerst de bevindingen beschreven die zijn geconstateerd tijdens het onderzoek.
Daarna volgt een oordeel of er is voldaan aan de wettelijke voorwaarden.

Pedagogisch beleid
De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de visie en de werkwijze binnen
Kinderdagverblijf Tembo wordt beschreven.
De inhoud van het pedagogisch beleidsplan voldoet aan de wettelijke voorwaarden.

Pedagogische praktijk
Bij het observeren van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het
Veldinstrument observatie pedagogische praktijk voor kindercentra en peuterspeelzalen (januari
2015). Daarin staan beschrijvingen van de specifieke aspecten waarop wordt geobserveerd.
Er wordt bij het beoordelen van de observaties uitgegaan van vier pedagogische basisdoelen
waaraan de pedagogische praktijk minimaal moet voldoen, namelijk;
- waarborging van emotionele veiligheid
- ontwikkeling van persoonlijke competentie
- ontwikkeling van sociale competentie
- overdracht van normen en waarden
Hieronder volgen voorbeelden die tijdens het onderzoek op locatie zijn gezien:
Emotionele veiligheid
De beroepskrachten communiceren met de kinderen. De beroepskrachten hebben een
professionele wetkhouding in situaties die vragen om c.q horen bij lichamelijk contact zoals
troosten, op schoot nemen en aanhalen. De beroepskracht laat zich bij iedere situatie leiden door
de reactie van het kind. Zoals bijv. gezien is bij een verdrietige (wen) dreumes, de beroepskracht
probeert het kind af te leiden, te troosten, comfort te geven, dit alles op basis van professionele
ervaring en op aangeven van het kind. ’Ben je zo verdrietig…..het ging net zo goed. Zullen we even
iets opzoeken om mee te spelen. Gaan we hier zitten?…ja…goed zo. Wil je ook fruit eten'. Als niets
helpt dan neemt ze het kind op schoot en knuffelt het '…ja, mama moet even werken. Wil je weer
naar de (knuffel)olifanten….ga maar’. De beroepskrachten hebben een vertrouwde relatie met de
kinderen, ze reageren op een warme en ondersteunende manier op de kinderen. Zoals bijv. met
een kind dat de Nederlandse taal (nog) niet machtig is. ‘Zullen we even opruimen X, dan gaan we
fruit eten, help je met opruimen, waar moet deze….ja goed zo X. Kijk eens (toont slab) zal ik je
een slab omdoen (toont schaal met divers fruit) kijk eens, wil je ook een stukje……wil je banaan,
dat vond je gisteren lekker…..mmmm lekker kiwi’.
Persoonlijke competentie
De beroepskrachten ondersteunen en stimuleren de ontwikkeling van (individuele) kinderen. De
beroepskrachten sluiten aan op het ontwikkelingstempo en -niveau van een kind. Ze bieden
spelmateriaal aan dat uitdagend en spannend is, zonder het kind te overvragen of te
onderschatten. De beroepskrachten verwoorden het ontdekkingsproces ‘kijk eens (wijst
aan)….banaan…kiwi….tomaat…..zullen we die gaan eten?’. De kinderen hebben
keuzemogelijkheden zoals bijv. bij het kiezen van fruit of uit welke kleur beker ze willen drinken.
‘wil je deze roze beker….dat mag wel……wil je alvast wat drinken uit je mooie beker? (kind wijst)
dat is ook een mooie beker hè…..ja, daar staan prinsessen op’. Als het kind haar napraat ‘horloge’
complimenteert de beroepskracht het kind.
Sociale competentie
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De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in hun onderlinge interactie. De kinderen krijgen
informatie en hulp om contact te maken met groepsgenootjes. De beroepskrachten begeleiden de
positieve interacties tussen kinderen, de kinderen zijn deel van een geheel. Een dreumes pakt de
fruitschaal vast en wijst met haar handje naar een andere dreumes, de beroepskracht glimlacht ‘of
moet X eerst even kiezen…nee, ze hoeft niet meer….dat is heel aardig van je’. De beroepskrachten
betrekken de kinderen bij elkaar. De houder zet zich in voor een positieve sfeer door zorg voor de
inrichting en aankleding van de ruimtes. De beroepskrachten maken grapjes, ze zijn behulpzaam
en hebben aandacht en zorg voor de kinderen.
Overdracht van normen en waarden
Afspraken, regels en omgangsvormen zijn herkenbaar aanwezig en worden toegepast. In het
beleidsplan staan aanwijzingen voor afspraken, regels en omgangsvormen. De beroepskrachten
handelen hiernaar, met ruimte voor eigen inzicht. De interacties tussen beroepskrachten en
kinderen sluiten aan op de behoeften, de interacties zijn hartelijk en vriendelijk. De
beroepskrachten zijn zich bewust van hun professionele voorbeeldrol en ze gedragen zich
respectvol en volgens de waarden en normen die in het pedagogisch beleid staan.
Uit observatie is gebleken dat de beroepskrachten handelen volgens de vier pedagogische
basisdoelen uit de Wet kinderopvang. Ook draagt de houder zorg voor uitvoering van het
pedagogisch beleidsplan.
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden.
Gebruikte bronnen:

Interview (beroepskrachten)

Observaties (op locatie)

Pedagogisch beleidsplan
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum
kenmerkende visie op de omgang met kinderen is beschreven.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen)

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van: de
wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de mogelijkheden voor
kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie en de wijze waarop de
overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

Pedagogische praktijk
De houder draagt zorg voor uitvoering van het vastgestelde pedagogisch beleidsplan.

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 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)

De houder draagt zorg voor het uitvoeren van het vierogenprincipe overeenkomstig het
pedagogisch beleidsplan.

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5a en 7 lid 1 sub h Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

: Kinderdagverblijf Tembo
: 25
: Nee

Gegevens houder
Naam houder
Website
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

:
:
:
:

Hendrina Ebbinge
www.kinderdagverblijftembo.nl
56808046
Ja

Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Onderzoek uitgevoerd door

:
:
:
:
:

GGD Groningen
Postbus 584
9700AN Groningen
050-3674325
L. Koster

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Groningen
: Postbus 7081
: 9701JB GRONINGEN

Gegevens toezicht

Planning
Datum inspectie
Opstellen concept inspectierapport
Vaststelling inspectierapport
Verzenden inspectierapport naar houder
Verzenden inspectierapport naar
gemeente
Openbaar maken inspectierapport

: 12-10-2017
: 19-10-2017
: 02-11-2017
:
:
:
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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.
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