
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Inspectierapport  
Kinderdagverblijf De Wonderboot (KDV)  

Oldenzaalsestraat 603  

7558PX Hengelo  

Registratienummer 123638859  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Toezichthouder:      GGD Twente  

In opdracht van gemeente:    Hengelo (O)  

Datum inspectie:       02-10-2018  

Type onderzoek :      Nader onderzoek  

Status:         Definitief  

Datum vaststelling inspectierapport:  04-10-2018  
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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  

Bij het jaarlijks onderzoek op 28 mei 2018 zijn enkele tekortkomingen geconstateerd. De gemeente 

Hengelo heeft de houder, middels een aanwijzing, in de gelegenheid gesteld deze tekortkomingen 

op te heffen.  

   

Bij dit nader onderzoek wordt beoordeeld of de houder heeft voldaan aan de aanwijzing van de 

gemeente.  

Het nader onderzoek richt zich op twee voorwaarden binnen het domein pedagogisch beleid.  

   

Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over het 

kindercentrum en de inspectiegeschiedenis, volgen de bevindingen op hoofdlijnen. Deze worden 

elders in het rapport per domein verder uitgewerkt.  

   

Feiten over kindercentrum  

Kinderdagverblijf De Wonderboot is met vier groepen gehuisvest in een nieuw pand aan de rand 

van Hengelo Noord.  

Er kunnen maximaal 40 kinderen opgevangen worden in de leeftijd van 0-4 jaar.  

Het kinderdagverblijf is dagelijks geopend.  

Op zaterdag biedt de Wonderboot opvang aan in een gecombineerde groep voor kinderen in de 

leeftijd van 0-8 jaar.  

   

Inspectiegeschiedenis  

  

• Bij het risico gestuurde onderzoek in 2014 is geconstateerd dat 1 buitenlandse 

beroepskwalificatie niet voldoet. De toezichthouder heeft, naar aanleiding van het hoor -en 

wederhoor met de houder en de zienswijze, de gemeente geadviseerd niet te handhaven op de 

passende beroepskwalificatie;  

• 10-03-2015 - aan de getoetste voorwaarden is voldaan;  

• 14-01-2016 - aan de getoetste voorwaarden is voldaan;  

• 27-07-2017 - aan de getoetste voorwaarden is voldaan;  

• 28-05-2018 - er is niet aan alle getoetste voorwaarden voldaan. Er is niet voldaan aan de 

voorwaarde: pedagogisch klimaat (item pedagogisch beleid).  

   

Bevindingen op hoofdlijnen  

De houder heeft aan de getoetste voorwaarden voldaan. De knelpunten zijn opgelost.  

  
Advies aan College van B&W Geen 

handhaving.  

   
  

Observaties en bevindingen  

  

Pedagogisch klimaat  
  

Bij het jaarlijks onderzoek, uitgevoerd op 28 mei 2018, is geconstateerd:  

   

Het pedagogisch beleidsplan bevat geen/onjuiste/onvolledige concrete beschrijving van:  

   

• de wijze waarop de mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind 

periodiek met de ouders bespreekt ;  
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• de taken die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de dagopvang kunnen 

uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid.  

   

  

Pedagogisch beleid  

  

Bij het nader onderzoek, uitgevoerd op 4 oktober, is geconstateerd:  

   

De houder heeft desgevraagd het gewijzigde pedagogisch beleidsplan ter beoordeling naar de 

toezichthouder gestuurd.  

Het betreft versie: juli 2018 versie 4.  

   

Hierin is opgenomen:  

   

Hoofdstuk 4.4 Mentor  

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.  

   

Hoofdstuk 14 Vrijwilligers en stagiaires  

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.  

   

Conclusie: er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden. Daarmee zijn de knelpunten opgelost.  

  

Gebruikte bronnen:  

  Pedagogisch werkplan (juli 2018, versie 4)  

  
  

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, 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  : Kinderdagverblijf De Wonderboot  

Website  : http://www.dewonderboot.nl  

Aantal kindplaatsen  : 40  

Gesubsidieerde voorschoolse educatie  

  

Gegevens houder  

: Nee  

Naam houder  : Caroline Maria van de  Kolk-Schuring  

KvK nummer  : 08183891  

Aansluiting geschillencommissie  

  

Gegevens toezicht  

Gegevens toezichthouder (GGD)  

: Ja  

Naam GGD  : GGD Twente  

Adres  : Postbus 1400  

Postcode en plaats  : 7500BK ENSCHEDE  

Telefoonnummer  : 053-4876700  

Onderzoek uitgevoerd door  

Gegevens opdrachtgever (gemeente)  

:  Inge Kleinherenbrink  

  

Naam gemeente  : Hengelo (O)  

Adres  : Postbus 18  

Postcode en plaats  

  

Planning  

: 7550AA HENGELO OV  

Datum inspectie  : 02-10-2018  

Opstellen concept inspectierapport  : Niet van toepassing  

Zienswijze houder  : Niet van toepassing  

Vaststelling inspectierapport  : 04-10-2018  

Verzenden inspectierapport naar houder  : 05-10-2018  

Verzenden inspectierapport naar gemeente  : 05-10-2018  

Openbaar maken inspectierapport  : 25-10-2018  

  

  

  

  

  

  

  

  


