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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.

Beschouwing
Deze beschouwing beschrijft de resultaten van dit nader onderzoek. Na de algemene informatie
over het kindercentrum en de inspectiegeschiedenis, volgen de belangrijkste bevindingen. Deze
worden elders in het rapport bij het desbetreffende inspectie-item verder uitgewerkt.
Feiten over dit kindercentrum
Kinderdagverblijf De Kikkerpoel is gevestigd in een pand aan de Slagenweg 6 te Harbrinkhoek.
De opvang vindt plaats in twee stamgroepen. In totaal kunnen gelijktijdig maximaal 16 kinderen in
de leeftijd van 0 t/m 4 jaar oud worden opgevangen, verdeeld over 2 groepsruimtes op de
beneden- en bovenverdieping van het pand.
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag van 07.30 uur tot 17.45 uur.
Inspectiegeschiedenis









14-05-2018 onderzoek voor registratie. De houder voldeed aan de getoetste voorwaarden en
is vervolgens per 14 mei 2018 opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).
04-09-2018 onderzoek na registratie. De houder voldeed niet aan alle voorwaarden binnen d e
domeinen 'Pedagogisch klimaat', 'Personeel en groepen', 'Veiligheid en gezondheid' en
'Ouderrecht'. Tijdens dit onderzoek is tevens een wijziging van het aantal kindplaatsen
beoordeeld. De houder is vervolgens per 07-09-2018 in het LRK met een maximum va n 16
kindplaatsen geregistreerd.
05-02-2019 jaarlijks onderzoek, inclusief een nader onderzoek. De houder voldeed aan de
getoetste voorwaarden betreffende het nader onderzoek. Er werd niet voldaan aan een aantal
andere voorwaarden binnen de domeinen 'Pedagogisch klimaat' en 'Personeel en groepen'.
28-05-2019 nader onderzoek. De houder voldeed aan de getoetste voorwaarden.
20-08-2020 jaarlijks onderzoek. De houder voldeed niet aan alle voorwaarden binnen de
domeinen 'Pedagogisch klimaat' en 'Personeel en gro epen'.
17-02-2021 jaarlijks onderzoek. De houder voldeed niet aan alle voorwaarden binnen het
domein 'Pedagogisch klimaat'.

Bevindingen huidige inspectie op hoofdlijnen
De houder voldoet aan de getoetste voorwaarde.

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 moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder
duidelijk hoe hij/zij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent:
Het bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden
en de overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft de houder onderwerpen zoals de indeling
en grootte van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid.
De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch
beleid.
Deze locatie biedt gesubsidieerde voorschoolse educatie (VE) aan. Voor de VE gelden er eisen voor
de inhoud en uitvoering in de praktijk van het pedagogisch beleidsplan, de opleiding en het
taalniveau van de beroepskrachten en het opleidingsplan.
Van de beoordeelde eisen staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.
Voorschoolse educatie
Tijdens het voorgaande inspectiebezoek is naar voren gekomen dat één beroepskracht niet in het
bezit was van het vereiste 3F-certificaat. Uit de door de houder overgelegde gegevens blijkt dat
deze beroepskracht nu in het bezit is van een geldig 3F-certificaat.
Gebruikte bronnen




Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (interview met de locatiemanager)
Website (dekikkerpoel.nl)
Bewijs 3f taalniveau beroepskracht(en)

4 van 7
Definitief inspectierapport dagopvang nader onderzoek 27-05-2021
De Kikkerpoel te Harbrinkhoek

Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Voorschoolse educatie
De beroepskracht voorschoolse educatie beheerst aantoonbaar ten minste niveau 3F op de
onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie )
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening

: De Kikkerpoel

Website

: http://www.dekikkerpoel.nl

Vestigingsnummer KvK

: 000011317183

Aantal kindplaatsen

: 16

Gesubsidieerde voorschoolse educatie

: Ja *

* De inhoud van dit rapport wordt gedeeld met de Inspectie van het Onderwijs. De Inspectie van
het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van de voorschoolse educatie op de
kinderdagverblijven (voorscholen) en kan onder andere op basis van het GGD-rapport besluiten tot
een onderzoek. Tevens bekijkt de Inspectie van het Onderwijs of er in de gemeente afspraken zijn
gemaakt over de voor- en vroegschoolse educatie (artikel 1.63 lid 6 Wet kinderopvang).

Gegevens houder
Naam houder

: Lucia Maria Sigabertha Sand Busscher

KvK nummer

: 69553203

Aansluiting geschillencommissie

: Ja

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD

: GGD Twente

Adres

: Postbus 1400

Postcode en plaats

: 7500 BK Enschede

Telefoonnummer

: 053-4876700

Onderzoek uitgevoerd door

: Rian Laarman

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente

: Tubbergen

Adres

: Postbus 30

Postcode en plaats

: 7650 AA TUBBERGEN

Planning
Datum inspectie

: 27-05-2021
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Opstellen concept inspectierapport

: Niet van toepassing

Zienswijze houder

: Niet van toepassing

Vaststelling inspectierapport

: 18-06-2021

Verzenden inspectierapport naar houder

: 21-06-2021

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 21-06-2021

Openbaar maken inspectierapport

: 09-07-2021
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