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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 bij dit nader onderzoek. Na de feiten over het
kindercentrum volgen de belangrijkste bevindingen. In dit onderzoek is het inspectie item
beoordeeld waar tijdens het onderzoek op 12 juni 2018 niet aan was voldaan (zie
inspectiegeschiedenis).
Feiten over het kindercentrum
Kinderdagverblijf (KDV) 'Bommel de Beer' is met 39 kindplaatsen gevestigd aan de Goorsestraat 2
te Hengevelde. De houder heeft op deze locatie ook een buitenschoolse opvang gevestigd (BSO Het
Berenbos).
Het kinderdagverblijf heeft op dit moment twee actieve stamgroepen. De houder heeft een 0-4
groep en een peutergroep (2-4 jaar).
Het KDV is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 18.00 uur. De peutergroep is
in de schoolweken geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 11.30 uur.
Inspectiegeschiedenis
De afgelopen twee jaar hebben de volgende onderzoeken plaatsgevonden:

Op 17 mei 2016 heeft een jaarlijks onderzoek plaatsgevonden. Tijdens dit onderzoek is niet
aan alle gestelde eisen voldaan. Het betrof: 'voorschoolse educatie', 'ouderrecht' en 'opvang in
groepen'.

Op 8 november 2016 heeft een nader onderzoek plaatsgevonden. Tijdens dit onderzoek is aan
de gestelde eisen voldaan.

Op 11 mei 2017 heeft een jaarlijks onderzoek plaatsgevonden. Tijdens dit onderzoek is niet
aan de getoetste eisen voldaan. Het betrof: het 'pedagogisch beleid' en 'opvang in groepen'.

Op 4 september 2017 heeft een nader onderzoek plaatsgevonden, Tijdens dit onderzoek is aan
de gestelde eisen voldaan.

Op 12 juni 2018 heeft een jaarlijks onderzoek plaatsgevonden. Tijdens dit onderzoek heeft de
houder niet aan alle getoetste eisen voldaan. Het betrof voorwaarde horende bij het inspectieitem 'pedagogisch beleid'.
Bevindingen op hoofdlijnen
Tijdens dit onderzoek heeft de houder aan de getoetste eisen voldaan.
Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat
Tijdens dit nader onderzoek zijn drie voorwaarden horende bij het 'pedagogisch beleid' beoordeeld.
Pedagogisch beleid
De houder blijkt tijdens het onderzoek de volgende aanpassingen te hebben gedaan aan
het pedagogisch beleidsplan:

Er is een 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.

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze,
maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen.

Het pedagogisch beleidsplan bevat een concrete beschrijving van de taken die stagiairs in de
dagopvang kunnen uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid.
Conclusie
De houder heeft aan de getoetste voorwaarden voldaan.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke

Pedagogisch beleidsplan (versie augustus 2018, ontvangen op 29 oktober 2018)
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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)

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze,
maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder d 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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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Vestigingsnummer KvK
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:
:

Bommel de Beer
http://www.bommeldebeer.nl
000010966544
39
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
Adres houder
Postcode en plaats
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

:
:
:
:
:

Kinderdagverblijf Bommel de Beer B.V.
Goorsestraat 2
7496AD Hengevelde
54774098
Ja

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

:
:
:
:
:

GGD Twente
Postbus 1400
7500BK ENSCHEDE
053-4876700
Tiziana Kruiswegt

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Hof van Twente
: Postbus 54
: 7470AB GOOR

Gegevens toezicht

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

:
:
:
:
:
:

30-10-2018
Niet van toepassing
Niet van toepassing
31-10-2018
02-11-2018
02-11-2018

: 21-11-2018
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