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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 onaangekondigd incidenteel onderzoek.
Tijdens dit onderzoek zijn niet alle items beoordeeld, omdat er sprake is van een zogeheten risicogestuurd toezicht (RGT). Op basis van het model risicoprofiel zijn de onderzoeksactiviteiten
bepaald. Deze onderzoeksactiviteiten richten zich op aandachtspunten uit vorige onderzoeken.
Beschouwing
Aangrenzend aan de Beatrixschool te Kootwijkerbroek is een kindercentrum van Christelijke
Kinderopvang BijdeHandjes gevestigd. Het kindercentrum bestaat uit een kinderdagverblijf, een
peuterspeelzaal en een buitenschoolse opvang. Als onderdeel van het kindercentrum heeft het
kinderdagverblijf een eigen groepsruimte, entree en buitenruimte in het kindercentrum. Er worden
momenteel maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar opgevangen.
Inspectiegeschiedenis:
In maart 2015 is tijdens het onderzoek vastgesteld dat niet aan alle voorwaarden wordt
voldaan. Dit betrof de domeinen;
- Pedagogisch Klimaat
- Personeel en groepen
- Veiligheid en Gezondheid
In 2016 werd aan alle getoetste voorwaarden van de wet kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen voldaan.
In januari 2017 werd bij een incidenteel onderzoek tot uitbreiding van kindplaatsen
terkortkomingen vastgesteld op de items:
- Pedagogisch beleidsplan
- veiligheid en gezondheid
- inrichting binnenruimte
Deze tekortkomingen werden gedurende de hersteltermijn van 4 weken opgeheven waarna werd
voldaan aan de gestelde eisen.
Conclusie:
De houder voldoet bij dit onderzoek niet aan alle getoetste voorwaarden van de wet kinderopvang
en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.
Advies aan College van B&W
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid.
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige
kinderen in de groep bedraagt ten minste: - 1 beroepskracht per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar; 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar; - 1 beroepskracht per 8 aanwezige
kinderen van 2 tot 3 jaar; - 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar. Bij
kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten
berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2
en 3 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 7 en 8 Regeling kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen)
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat

Pedagogisch beleid
In het pedagogisch beleidsplan van Kinderopvang Bijdehandjes is de maximale omvang en de
leeftijdsopbouw van de kinderdagverblijfgroep en de combigroep KDV/BSO opgenomen.
Daarnaast is er voor beide groepen een eigen pedagogisch werkplan opgesteld.
Gebruikte bronnen:

Interview (Aanwezige beroepskracht van het kinderdagverblijf)

Pedagogisch beleidsplan (Kinderopvang Bijdehandjes)

Pedagogisch werkplan (Verlengde peuterplusgroep 2017)
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Personeel en groepen

Opvang in groepen
Alle kinderen zijn geplaatst in de enige stamgroep van het kinderdagverblijf.
Twee drie-jarige peuters maken daarnaast één of meer dagen gebruik van opvang in de
combinatiegroep en opvang in de peuterspeelzaalgroep. Zij worden dus opgevangen in drie
stamgroepen in plaats van de toegestane twee.
Echter, de opvang in de peuterspeelzaalgroep valt buiten het kinderopvangopvangcontract. Voor de
speelzaal is een ander contract van toepassing waarmee toch wordt voldaan aan de eis dat een
kind gedurende een overeengekomen periode word opgevangen in één andere stamgroep dan de
vaste stamgroep.
Doordat de peuterspeelzaalgroep en de combigroep KDV/BSO gebruik maken van dezelfde ruimte
wordt wel voldaan aan de eis dat ieder kind van maximaal twee stamgroepruimtes gebruik mag
maken gedurende een week.
Enkele andere peuters maken naast de opvang in het KDV ook gebruik van opvang in de
peuterspeelzaal. Hiervoor hebben hun ouders twee verschillende opvangcontracten.
De houder voldoet hiermee aan de getoetste items.
Beroepskracht-kindratio
Gedurende de gehele week waarin dit onderzoek plaats vond was de verhouding tussen het aantal
beroepskrachten en het aantal feitelijk aanwezige kinderen in orde.
Bij het bekijken van het beroepskracht-kindratio gedurende de week waarin dit onderzoek plaats
vond, trof de toezichthouder op de maandag (7 aug.) een tekortkoming aan.
Er waren gedurende de ochtend 4 kinderen van 1 jaar, 1 kindje van 0 jaar een een kindje van 2
jaar. Hierop was 1 beroepskracht ingezet terwijl dit er twee zouden moeten zijn.
Op de andere dagen van deze week voldeed het beroepskracht-kindratio aan de gestelde eisen.

Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is
voldaan.

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig
aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste:
- 1 beroepskracht per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar;
- 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar;
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar;
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar.
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal
beroepskrachten berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 7 en 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

Gebruikte bronnen:

Interview (Aanwezige beroepskracht van het kinderdagverblijf)

Presentielijsten (week 27 en 32)

Personeelsrooster (week 27 en 32)
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Accommodatie en inrichting

Binnenruimte
Zowel de kinderdagverblijfgroep als de combigroep KDV/BSO beschikken over een afzonderlijke
groepsruimte die passend is ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op
te vangen kinderen.
Gebruikte bronnen:

Interview (Aanwezige beroepskracht van het kinderdagverblijf)

Observaties
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de
werkwijze, de maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de stamgroep.
(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 b en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de
(spel)activiteiten die kinderen buiten de stamgroepen kunnen verrichten.
(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 c en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

Personeel en groepen
Opvang in groepen
De opvang vindt plaats in stamgroepen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De houder informeert de ouders en de kinderen in welke stamgroep het kind verblijft en welke
beroepskrachten op welke dag bij welke groep horen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.54 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1
en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

De stamgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen tot 1 jaar.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

OF
De stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar waarvan maximaal 8 kinderen tot
1 jaar.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouder kan een kind gedurende een tussen
houder en ouder overeengekomen periode worden opgevangen in één andere stamgroep dan de
vaste stamgroep.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 13 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Ieder kind maakt van maximaal twee stamgroepruimtes gebruik gedurende een week.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 4, 5 en 6 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)
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Beroepskracht-kindratio
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige
kinderen in de groep bedraagt ten minste:
- 1 beroepskracht per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar;
- 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar;
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar;
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar.
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten
berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 7 en 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

Accommodatie en inrichting
Binnenruimte
Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste groepsruimte.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op
te vangen kinderen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

: Christelijke Kinderopvang BijdeHandjes
: 24
: Ja

Neemt deel aan pilot(s)
Pilot(s)
Gegevens houder
Naam houder
Adres houder
Postcode en plaats
Website
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

Herstelaanbod
:
:
:
:
:
:

Kinderopvang BijdeHandjes B.V.
Veluweweg 10
3774BM Kootwijkerbroek
www.bijdehandjes.info
56823762
Ja

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

:
:
:
:
:

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden
Postbus 5364
6802EJ ARNHEM
0800-8446000
Karen Stegeman

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Barneveld
: Postbus 63
: 3770AB BARNEVELD

Gegevens toezicht

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

:
:
:
:
:
:

10-08-2017
15-08-2017
Niet van toepassing
30-08-2017
30-08-2017
30-08-2017

: 06-09-2017
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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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