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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek.
Ieder jaar wordt opnieuw onderzocht of de exploitatie van de vestiging nog in overeenstemming is
met de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang. Een jaarlijks onderzoek kan op basis van
risicogestuurd toezicht uitgevoerd worden, waarbij de intensiteit van het toezicht afgestemd wordt
op de uitkomst van het risicoprofiel van de vestiging. Deze inspectieactiviteiten richten zich primair
op de kwaliteit van de dagelijkse praktijk, aangevuld met aandachtspunten uit vorige inspecties.
De werkzaamheden van de toezichthouder bestaan in dit onderzoek uit:
•
een bureauonderzoek van verkregen zakelijke gegevens en bescheiden;
•
een bezoek aan de vestiging.
Daarnaast heeft de toezichthouder overleg gevoerd met de aanwezige beroepskrachten tijdens het
bezoek aan de vestiging.
Beschouwing
Deze beschouwing beschrijft de resultaten van de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over het
kindercentrum volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden elders in het rapport per domein
verder uitgewerkt.
Algemeen
KDV Trianova is gevestigd in basisschool OBS Trianova en is onderdeel van Stichting Kinderopvang
Noord-West Friesland. Het kinderdagverblijf heeft de beschikking over twee stamgroepsruimtes.
Het kindercentrum biedt opvang aan maximaal 28 kinderen in de leeftijd van 0 -4 jaar. Het
kindercentrum werkt met twee stamgroepen:
•
Stamgroep 1: kdv-groep met maximaal 12 kinderen in de leeftijd van 0 - 4 jaar
•
Stamgroep 2: peuteropvang groep met maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2 - 4 jaar
Naast de stamgroepsruimtes heeft het kinderdagverblijf de beschikking over 2 slaapkamers.
Daarnaast kan het kindercentrum gebruik maken van het speellokaal van de basisschool. Voor de
buitenspeelruimte maakt het kindercentrum gebruik van het kleuterplein van de basisschool.
Het kindercentrum is geopend van 7.00 - 18.15 uur. De peuteropvang is geopend van maandagt/m vrijdagochtend van 8.20 - 11.45 uur.
Het kinderdagverblijf biedt op de peuteropvang gesubsidieerde voorschoolse educatie (VE) aan. Er
wordt gewerkt met de methode Uk & Puk.
Inspectiegeschiedenis
Onderstaande onderzoeken zijn in de afgelopen 3 jaar uitgevoerd:
2014 - Geen onderzoek na registratie uitgevoerd.
Er werden nog geen kinderen op het kindercentrum opgevangen.
2015 - Onderzoek na registratie 31-03-2015
Uit het onderzoek is gebleken dat het kindercentrum aan alle inspectie-items voldoet die in
dit onderzoek getoetst zijn.
2016 - Vervolg onderzoek na registratie 22-02-2016
Er is een tekortkoming geconstateerd op het onderdeel voorschoolse educatie. De
toezichthouder adviseert het College van B&W om te handhaven conform
handhavingsbeleid. De gemeente neemt het advies over.
2016 - Nader onderzoek 28-06-2016
De houder heeft de tekortkoming op het onderdeel voorschoolse educatie niet hersteld. De
toezichthouder adviseert het College van B&W om te handhaven conform handhavingsbeleid. De gemeente neemt het advies over.
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2016 - Nader onderzoek 11-10-2016
De houder heeft de tekortkoming op het onderdeel voorschoolse educatie niet hersteld. De
toezichthouder adviseert het College van B&W om te handhaven conform handhavingsbeleid. De gemeente neemt het advies over.
2016 - Nader onderzoek 08-12-2016
De houder heeft de tekortkoming op het onderdeel voorschoolse educatie hersteld.
Belangrijkste bevindingen huidig onderzoek
Uit het onderzoek is gebleken dat KDV Trianova aan niet alle inspectie-items voldoet die in dit
onderzoek getoetst zijn. Er zijn tekortkomingen geconstateerd op onderstaande onderdelen:
•
Opvang in groepen
•
Buitenspeelruimte
Zienswijze houder
De zienswijze is op 24-07-2017 bij de toezichthouder binnengekomen en is onveranderd
opgenomen in het inspectierapport. De door de houder ingediende zienswijze vormt voor
de toezichthouder geen aanleiding tot het wijzigen van de beoordeling(en).
Advies aan College van B&W
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
In dit onderdeel worden de inspectiebevindingen over het domein ‘pedagogisch klimaat’ belicht. Per
aspect wordt eerst de bevindingen beschreven over het kindercentrum. Daarna volgt een oordeel
op basis van de wettelijke criteria.

Pedagogische praktijk
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk heeft de toezichthouder gebruik gemaakt van
het Veldinstrument observatie pedagogische praktijk – kindercentra en peuterspeelzalen
(www.rijksoverheid.nl).
Het veldinstrument is ingedeeld naar de vier pedagogische basisdoelen die zijn benoemd in de
Memorie van Toelichting bij de Wet kinderopvang. Deze basisdoelen zijn:
•
Het waarborgen van emotionele veiligheid;
•
Het bieden van mogelijkheden voor kinderen tot ontwikkeling van persoonlijke competentie;
•
Het bieden van mogelijkheden voor kinderen tot ontwikkeling van sociale competentie;
•
Socialisatie; het overdragen van waarden en normen.
Aan de hand van het genoemd veldinstrument is de pedagogische praktijk tijdens het onderzoek op
de vestiging beoordeeld.
Observatiedagdeel:
Woensdagochtend
Groepen:
Kdv-groep en peuteropvang groep
Observatiemomenten: Binnenkomst van de kinderen, vrij spel binnen, een kringmoment, een eet/ drinkmoment en een opruimactiviteit.
Groepssamenstelling: Peutergroep: 15 kinderen met 2 beroepskrachten
Kdv-groep: 5 kinderen met 1 beroepskracht
Tijdens het onderzoek op de vestiging is geconstateerd dat de houder zorg draagt voor het
uitvoeren van het pedagogisch beleidsplan en het vierogenprincipe. Dit blijkt onder andere uit:
•
De inrichting van de ruimtes;
•
Het gesprek met de beroepskrachten;
•
Het scholingsoverzicht van de medewerkers; en
•
Het pedagogisch beleids- en werkplan worden volgens de beroepskrachten jaarlijks in een
teamoverleg besproken.
Conclusie:
De toezichthouder constateert dat de houder tijdens het onderzoek op de vestiging voldoet aan de
getoetste criteria voor de uitvoering van de pedagogische praktijk.

Voorschoolse educatie
Voorschoolse educatie wordt getoetst bij locaties die in het Landelijk Register Kinderopvang en
Peuterspeelzalen zijn geregistreerd als gesubsidieerde locaties voor voorschoolse educatie.
Het gaat hierbij om de uitvoering van een door een gemeente gesubsidieerd programma.
Voor de voorschoolse educatie wordt een programma gebruikt waarin op gestructureerde en
samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen,
motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling.
Op het kindercentrum wordt er met het voorschoolse educatie programma ‘Uk & Puk’ gewerkt op
de peuteropvang. De gemeente subsidieert alleen de peuteropvang groepen. De peuteropvang van
KDV Trianova is 5 dagdelen per week geopend van 08.20 - 11.45 uur. Het gaat om een totaal van
minimaal 16 uur per week aan voorschoolse educatie.
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Uk & Puk is thematisch opgebouwd. Een thema duurt vier tot zes weken. Binnen een thema zijn
twaalf activiteiten uitgewerkt voor de verschillende doelgroepen. Elke activiteit is volgens een vast
stramien beschreven, onder te verdelen in een organisatorisch gedeelte, de beschrijving van de
eigenlijke activiteit (met daarin opgenomen de interactievaardigheden) en de doelen waaraan
tijdens de activiteit gewerkt wordt.
In de praktijk wordt er op het kindercentrum, per dagdeel, maximaal 16 kinderen opgevangen in
de leeftijd van 2 - 4 jaar. Op de groep wordt er per dagdeel gewerkt met twee beroepskrachten.
De vaste beroepskrachten voorschoolse educatie zijn in het bezit van een getuigschrift van met
gunstig gevolg afgelegd examen van één van de bij ministeriële regeling vastgelegde diploma’s.
Daarnaast beschikken de vaste beroepskrachten over een certificaat 'Uk en Puk op maat' of een
certificaat basistraining VVE.
Stichting Kinderopvang Noord-West Friesland heeft een scholingsplan VE 2017 opgesteld. In dit
opleidingsplan komt tot uitdrukking op welke wijze cursussen, trainingen, video interactie
begeleiding en VVE coaching bijdragen aan het onderhouden van de kennis en de vaardigheden
van alle beroepskrachten voorschoolse educatie in het vroegtijdig bestrijden van achterstanden
door middel van voorschoolse educatie.
Conclusie:
De toezichthouder constateert uit bovenstaande bevindingen dat de houder tijdens het onderzoek
voldoet aan de getoetste criteria op het onderdeel voorschoolse educatie.

Gebruikte bronnen:
•
Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (met het adjunct-hoofd op 27-06-2017)
•
Interview (met de aanwezige beroepskrachten op 27-06-2017)
•
Observaties (op 27-06-2017)
•
Pedagogisch beleidsplan (versie 01-05-2012, ontvangen op 25-01-2017)
•
Pedagogisch werkplan (kdv - versie mei 2017 en peuteropvang - versie april 2017, ontvangen
op 10-07-2017)
•
VVE-certificaten (ingezien op de vestiging op 27-06-2017)
•
Opleidingsplan voorschoolse educatie (medewerkers SKF, ontvangen op 25-01-2017)
•
Beroepskwalificaties (ingezien op de vestiging op 19-04-2017 en 1 ontvangen op 10-07-2017)
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Personeel en groepen
In dit onderdeel worden de inspectiebevindingen over het domein ‘Personeel en groepen’ belicht.
Per aspect worden eerst de bevindingen beschreven over het kindercentrum. Daarna volgt een
oordeel op basis van de wettelijke criteria.

Verklaring omtrent het gedrag
Medewerkers in de kinderopvang en peuterspeelzalen moeten in het bezit zijn van een Verklaring
Omtrent het Gedrag (VOG). Een VOG toont aan dat hun gedrag in het verleden geen bezwaar is
voor het werken in de kinderopvang. Na de afgifte van de verplichte VOG worden de medewerkers
continue gescreend op strafbare feiten die een belemmering vormen bij het werken met kinderen.
Stagiair(e)s, uitzendkrachten en vrijwilligers kunnen vooralsnog geen deel uitmaken van het
systeem van continue screening. Zij moeten iedere twee jaar een nieuwe VOG aanvragen.
De verklaringen omtrent gedrag van 4 vaste beroepskrachten, 2 invalkrachten en 2 stagiaires zijn
getoetst op basis van de door de houder aangeboden verklaringen omtrent het gedrag. De
verklaringen omtrent het gedrag voldoen aan de eisen.
Conclusie:
De toezichthouder constateert uit bovenstaande bevindingen dat de houder tijdens het onderzoek
voldoet aan de getoetste criteria op het onderdeel verklaring omtrent het gedrag.

Passende beroepskwalificatie
Iedere beroepskracht moet beschikken over een passende beroepskwalificatie zoals genoemd in de
meest recent aangevangen cao. Een werkgever kan een schriftelijk verzoek indien aan de
gelijkstellingscommissie van het Overleg Arbeidsvoorwaarden Kinderopvang (OAK) om te laten
beoordelen of een werknemer met een opleidingsachtergrond die niet als kwalificerend vermeld
staat, toch voldoet aan de kwalificatie-eis. Voor werknemers die op grond van een gelijkstelling
voldeden aan de kwalificatie-eis bij hun oude werkgever, moet de nieuwe werkgever opnieuw een
gelijkstellingsverzoek indienen.
De beroepskwalificaties van 6 vaste (inval)beroepskrachten zijn getoetst, op basis van de door de
houder aangeboden bewijsstukken.
Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie
zoals in de meest recente aangevangen cao kinderopvang is opgenomen.
Conclusie:
De toezichthouder constateert uit bovenstaande bevindingen dat de houder tijdens het onderzoek
voldoet aan de getoetste criteria op het onderdeel passende beroepskwalificatie.

Opvang in groepen
Een stamgroep is een vaste groep kinderen in de dagopvang in een passend ingerichte vaste
groepsruimte.
Het kindercentrum werkt in de praktijk met 2 stamgroepen en staat in het landelijk register
geregistreerd met maximaal 28 kindplaatsen. De kindplaatsen zijn volgens de pedagogische
werkplannen onderverdeeld in:
•
Groep kdv: met maximaal 12 kinderen in de leeftijd van 0 - 4 jaar
•
Groep peuteropvang: met maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2 - 4 jaar
Dit onderdeel is door middel van een steekproef van de aanwezigheidslijsten van de kinderen en de
roosters van de beroepskrachten met betrekking tot de periode 15-05-2017 t/m 26-06-2017 en
tijdens het onderzoek op de vestiging getoetst.
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De toezichthouder heeft onderstaande tekortkoming geconstateerd:
•
Op 16-05-2017 en op 30-05-2017 bestaat de stamgroep van het kdv uit 15 kinderen. De
stamgroep heeft volgens het pedagogisch beleidsplan van de houder en volgens de brief van
de gemeente m.b.t. het wijzigen van het aantal kindplaatsen op kindercentrum Trianova,
maximaal 12 kindplaatsen.
Conclusie:
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is
voldaan.

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)

Beroepskracht-kindratio
Het minimale aantal beroepskrachten in relatie tot het aantal aanwezige kinderen bij een
gemengde leeftijdsgroep in een kindercentrum wordt, met in achtneming van uitzonderingen in de
wet- en regelgeving, bepaald met behulp van een rekentool die bekend is gemaakt via de website
www.rijksoverheid.nl.
Dit onderdeel is door middel van een steekproef uit de feitelijke aanwezigheidslijsten van de
kinderen en de (inval)roosters van de beroepskrachten met betrekking tot de periode 15-05-2017
t/m 26-06-2017 en tijdens het onderzoek op de vestiging getoetst. Daarnaast zijn er gesprekken
gevoerd met de aanwezige beroepskracht tijdens het onderzoek op de vestiging.
Uit de steekproef blijkt dat de verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk
gelijktijdig aanwezige kinderen in de groep voldoet aan de gestelde criteria. Daarnaast wordt
minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten ingezet wanneer er tijdelijk wordt
afgeweken van de beroepskracht-kindratio.
Conclusie:
De toezichthouder constateert uit bovenstaande bevindingen dat de houder op de getoetste
dagdelen voldoet aan de criteria die beoordeeld zijn op het onderdeel beroepskracht-kindratio.

Gebruikte bronnen:
•
Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (met het adjunct-hoofd op 27-06-2017)
•
Interview (met de aanwezige beroepskrachten op 27-06-2017)
•
Observaties (op 27-06-2017)
•
Verklaringen omtrent het gedrag (ingezien op de vestiging op 27-06-2017 en 1 ontvangen op
10-07-2017)
•
Diploma's beroepskrachten (ingezien op vestiging op 27-06-2017 en 1 ontvangen op 10-072017)
•
Presentielijsten (15-05-2017 t/m 26-06-2017, ontvangen en digitaal vastgelegd op 27-062017)
•
Personeelsrooster (15-05-2017 t/m 26-06-2017, ontvangen en digitaal vastgelegd op 27-062017)
•
Brief gemeente met als onderwerp: wijziging aantal kindplaatsen m.b.t. Landelijk Register d.d.
10 november 2016
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Veiligheid en gezondheid
In dit onderdeel worden de inspectiebevindingen over het domein ‘Veiligheid en gezondheid’
belicht. Per aspect worden eerst de bevindingen beschreven over het kindercentrum. Daarna volgt
een oordeel op basis van de wettelijke criteria.

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
De houder van een kindercentrum voert een beleid dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid
van de op te vangen kinderen in elk door hem geëxploiteerd kindercentrum zoveel mogelijk is
gewaarborgd. De houder van het kindercentrum legt jaarlijks, voor zover hierin niet wordt voorzien
bij of krachtens andere wet- en regelgeving, in een risico-inventarisatie schriftelijk vast welke
risico's de opvang van kinderen met zich meebrengt. Tijdens het onderzoek op de vestiging wordt
de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid steekproefsgewijs getoetst,
De risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid zijn op 21-06-2017 (kdv groep) en op 01-01-2017
(peuteropvang groep) uitgevoerd door het adjunct-hoofd. Er is gebruik gemaakt van het
instrument van de MO-groep waarin de risico-inventarisaties veiligheid en gezondheid in één
document worden vastgelegd.
Volgens de beroepskracht(en) zijn alle ruimtes die door de kinderen kunnen worden gebruikt hierin
meegenomen. De risico-inventarisaties beschrijven de veiligheids- en gezondheidsrisico’s die de
opvang van de kinderen met zich meebrengt. Er is een actieplan opgesteld. Deze acties zijn
inmiddels gerealiseerd.
De houder treft maatregelen om risico’s te reduceren tot aanvaardbare risico’s door middel van het
werken met onder andere de protocollen van Stichting Kinderopvang Noord-West Friesland en
werkafspraken/ groepsregels. Op de vestiging liggen mappen met waarin onder andere de meest
recente risico-inventarisaties, het actieplan, de protocollen en de werkafspraken/groepsregels van
Stichting Kinderopvang Noord-West Friesland voor de medewerkers te vinden zijn.
Het kindercentrum werkt met ongevallenregistratieformulieren. De registratie bevat per ongeval de
aard en plaats van het ongeval, het jaar waarin het ongeval zich heeft voorgedaan en een
overzicht met de getroffen maatregelen.
Tijdens de inspectie is de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid steekproefsgewijs getoetst
aan de groepsruimte. Uit de steekproef zijn geen bijzondere risico's geconstateerd.
Conclusie:
De toezichthouder constateert uit bovenstaande bevindingen dat de houder tijdens het onderzoek
voldoet aan de getoetste criteria op het onderdeel risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid.

Gebruikte bronnen:
•
Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (met het adjunct-hoofd op 27-06-2017)
•
Interview (met de aanwezige beroepskrachten op 27-06-2017)
•
Observaties (op 27-06-2017)
•
Risico-inventarisatie veiligheid (versie 21-06-2017 (kdv) en op 01-01-2017 (peuteropvang),
ontvangen op 10-07-2017)
•
Risico-inventarisatie gezondheid (versie 21-06-2017 (kdv) en op 01-01-2017 (peuteropvang),
ontvangen op 10-07-2017)
•
Actieplan veiligheid (versie 21-06-2017 (kdv) en op 01-01-2017 (peuteropvang), ontvangen op
10-07-2017)
•
Actieplan gezondheid (versie 21-06-2017 (kdv) en op 01-01-2017 (peuteropvang), ontvangen
op 10-07-2017)
•
Pedagogisch werkplan (kdv - versie mei 2017 en peuteropvang - versie april 2017, ontvangen
op 10-07-2017)
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Accommodatie en inrichting
In dit onderdeel worden de inspectiebevindingen over het domein ‘Accommodatie en inrichting’
belicht. Per aspect wordt eerst de bevindingen beschreven over het kindercentrum. Daarna volgt
een oordeel op basis van de wettelijke criteria.

Binnenruimte
Bij dagopvang beschikt elke stamgroep over een afzonderlijke vaste groepsruimte. Per kind is ten
minste 3,5 m2 passend ingerichte binnenspeelruimte beschikbaar. Passend voor spelactiviteiten
ingerichte binnenruimtes buiten de groepsruimte worden naar evenredigheid aan de groepen van
het kindercentrum toebedeeld.
De houder heeft in november 2016 een verzoek ingediend voor het uitbreiden van kindplaatsen.
Het verzoek is door de gemeente ingewilligd en het aantal kindplaatsen is in het Landelijk Register
Kinderopvang gewijzigd van 12 naar 28 kindplaatsen. De uitbreiding kindplaatsen wordt in dit
onderzoek in de praktijk beoordeeld.
Het kindercentrum heeft voor de peuteropvang de beschikking gekregen over een afzonderlijke
groepsruimte. Deze ruimte bevindt zich, vanuit het kdv gezien, aan de andere kant van het
schoolgebouw. De groepsruimte van de peuteropvang heeft een bruto oppervlakte van 85,6 m².
Uit onderstaand schema blijkt dat de groepsruimte van de peuteropvang over voldoende vierkante
meters oppervlakte beschikt voor maximaal 16 kindplaatsen.
Maximaal aantal kinderen
dagopvang

Aantal beschikbare m²
oppervlakte

Benodigde oppervlakte van
3,5 m² per kind

1 peutergroep met maximaal
16 kinderen

Groepsruimte peuteropvang:
85,6 m²

85,6 m² :16 kinderen = 5,35 m²
per kind

Conclusie:
De toezichthouder constateert uit bovenstaande bevindingen dat de peuteropvang groep over
voldoende vierkante meters binnenruimte beschikt voor maximaal 16 kindplaatsen.

Buitenspeelruimte
Bij dagopvang beschikt het kindercentrum over een aangrenzende, voor kinderen veilige en
toegankelijke, alsmede op de leeftijd van de kinderen passend ingerichte buitenspeelruimte,
waarvan de oppervlakte ten minste 3 m2 speelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind
bedraagt.
De houder heeft in november 2016 een verzoek ingediend voor het uitbreiden van kindplaatsen.
Het verzoek is door de gemeente ingewilligd en het aantal kindplaatsen is in het Landelijk Register
Kinderopvang gewijzigd van 12 naar 28 kindplaatsen. De uitbreiding kindplaatsen wordt in dit
onderzoek in de praktijk beoordeeld.
Het kindercentrum maakt voor de buitenspeelruimte gebruik van het schoolplein van de kleuters
van basisschool Trianova met een oppervlakte van ongeveer 440 m². De basisschool heeft volgens
de houder maximaal 30 kinderen in de onderbouw. Alleen de kleuters spelen volgens de houder
gelijktijdig met de peuters op het schoolplein. De beroepskracht van het kinderdagverblijf vertelde
dat ook de kinderen van het kinderdagverblijf gebruik maken van deze buitenspeelruimte. Uit
onderstaand schema blijkt dat er voldoende vierkante meters aan buitenspeelruimte aanwezig is
voor het gelijktijdig opvangen van maximaal 58 kinderen.
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Maximaal aantal kindplaatsen
dagopvang:

Aantal beschikbare m²
oppervlakte

Benodigde oppervlakte van
3 m² per kind

1 stamgroep peuteropvang met
maximaal 16 kindplaatsen

Buitenspeelruimte:
ongeveer 440m²

440 m² : 58 kinderen =
7,58 m²

1 stamgroep kdv met maximaal 12
kindplaatsen

2 klassen van de onderbouw met in
totaal 30 kinderen

De toezichthouder heeft onderstaande tekortkoming geconstateerd:
•
De beroepskrachten hebben tijdens het onderzoek op de vestiging aangegeven dat zij met de
allerkleinste kinderen ook gebruik maken van het peuterplein aangezien de aangrenzende
buitenspeelruimte van de bovenbouw niet volledig omheind is en niet toepasselijk is ingericht
voor kinderen van 0 – 4 jaar. De kinderen van het kdv moeten de school door om de
buitenspeelruimte van de kleuters te kunnen bereiken. Deze buitenspeelruimte is hierdoor niet
toegankelijk voor de kinderen. Toegankelijk betekent dat er geen belemmeringen mogen zijn
om buiten te spelen (bron: ondersteuningsportaal).
•
De beroepskrachten hebben aangegeven dat als zij alleen werken de kinderen niet buiten
kunnen spelen aangezien de beroepskracht ook de kinderen in de gaten moeten houden die
slapen. De houder voldoet hierdoor niet aan de voorwaarden dat de opvang zo georganiseerd
moet zijn dat kinderen, als ze daar behoefte aan hebben, buiten kunnen spelen (bron:
ondersteuningsportaal).
Conclusie:
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is
voldaan.

De buitenspeelruimte is voor kinderen toegankelijk.
(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 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

De buitenspeelruimte is aangrenzend aan het kindercentrum.
(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 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

Gebruikte bronnen:
•
Interview (met de aanwezige beroepskrachten op 27-06-2017)
•
Observaties (op 27-06-2017)
•
Plattegrond (ontvangen op 10-07-2017)
•
Email van de medewerker kwaliteit m.b.t. de vierkante meters buitenspeelruimte kleuterplein
(ontvangen op 10-07-2017)
•
Email van de medewerker kwaliteit m.b.t. de vierkante meters binnenruimte groepsruimte
peuters (ontvangen op 10-07-2017)
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogische praktijk
De houder draagt zorg voor uitvoering van 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)

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)

Voorschoolse educatie
De voorschoolse educatie omvat per week ten minste vier dagdelen van ten minste 2,5 uur of per
week ten minste 10 uur aan activiteiten gericht op het stimuleren van de ontwikkelingsdomeinen
taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling.
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 en 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit
voorschoolse educatie)

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het feitelijk aantal aanwezige kinderen in de
groep bedraagt ten minste één beroepskracht per acht kinderen.
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit
voorschoolse educatie)

De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen.
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit
voorschoolse educatie)

De beroepskrachten voorschoolse educatie zijn in het bezit van: Een getuigschrift van met gunstig
gevolg afgelegd examen van één van de bij ministeriële regeling vastgelegde diploma’s.
OF
Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning
EG-beroepskwalificaties.
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 5 Besluit basisvoorwaarden
kwaliteit voorschoolse educatie)

Onderdeel van de beroepsopleiding waarvoor het getuigschrift is behaald, vormt ten minste één
module over het verzorgen van voorschoolse educatie.
OF
De beroepskracht bezit een bewijs dat met gunstig gevolg scholing is afgerond specifiek gericht op
het vroegtijdig bestrijden van achterstanden bij jonge kinderen of het werken met voor- en
vroegschoolse educatieprogramma’s.
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit basisvoorwaarden
kwaliteit voorschoolse educatie)
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De houder stelt jaarlijks een opleidingsplan op.
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit
voorschoolse educatie)

Voor de voorschoolse educatie wordt een programma gebruikt waarin op gestructureerde en
samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen,
motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling.
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit
voorschoolse educatie)

Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag
De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum
exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven na 1 maart
2013.
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang
van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee
maanden.
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger is niet ouder dan
twee jaar.
(art 1.50 lid 4, 8 en 9, art 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Passende beroepskwalificatie
Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

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 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)

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)

Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt
afgeweken van de beroepskracht-kindratio.
(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 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
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Veiligheid en gezondheid
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid op voor alle voor kinderen toegankelijke
ruimtes in een kindercentrum, waaronder de buitenspeelruimte.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub
a Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang,
buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk)

De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en
peuterspeelzaalwerk)

De houder beschrijft de veiligheidsrisico’s op de thema’s: verbranding, vergiftiging, verdrinking,
valongevallen, verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn,
respectievelijk worden genomen in verband met de veiligheidsrisico’s, alsmede de samenhang
tussen de veiligheidsrisico’s en de maatregelen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De registratie van ongevallen bevat per ongeval de aard en plaats van het ongeval, het jaar waarin
het ongeval zich heeft voorgedaan en een overzicht van getroffen maatregelen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 3 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van
de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie gezondheid op.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang,
buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk)

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en
peuterspeelzaalwerk)

De houder beschrijft de gezondheidsrisico’s op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu,
buitenmilieu en medisch handelen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn
respectievelijk worden genomen in verband met de gezondheidsrisico’s, alsmede de samenhang
tussen de gezondheidsrisico’s en de maatregelen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van
de vastgestelde risico-inventarisatie gezondheid.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)
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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)

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² binnenspeelruimte beschikbaar,
waaronder mede begrepen passend voor spelactiviteiten ingerichte ruimtes buiten de
groepsruimte.
(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)

Buitenspeelruimte
Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3 m² buitenspeelruimte beschikbaar.
(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 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De buitenspeelruimte is voor kinderen toegankelijk.
(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 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De buitenspeelruimte is aangrenzend aan het kindercentrum.
(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 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

: KDV Trianova
: 28
: Ja

Gegevens houder
Naam houder
Adres houder
Postcode en plaats
Website
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

:
:
:
:
:
:

Stichting Kinderopvang Noord-West Friesland
Postbus 134
8800 AC Franeker
www.kinderopvangfriesland.nl
41002574
Ja

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

:
:
:
:
:

GGD Fryslân
Postbus 612
8901 BK LEEUWARDEN
088-2299222
Mevrouw H. Bijl

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Leeuwarden
: Postbus 21000
: 8900 JA LEEUWARDEN

Gegevens toezicht

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

:
:
:
:
:
:

27-06-2017
14-07-2017
24-07-2017
24-07-2017
26-07-2017
26-07-2017

: 02-08-2017
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.

Zienswijze:
Buitenschoolse opvang: Trianova
Leeuwarden

De GGD inspecteur is langs geweest op deze locatie en heeft het volgende geconstateerd:
Met betrekking tot de opvang in groepen bleek dat er 15 kinderen op het kinderdagverblijf aanwezig
waren, terwijl het maximale aantal op het kinderdagverblijf in het LRKP geregistreerd staat met 12
kinderen. Er is inmiddels een wijziging aangevraagd voor de locatie bij de gemeente . Het totale
aantal kinderen op de locatie zal daardoor wijzigen van 28 naar 32 kindplaatsen.
Het plein is niet aangrenzend aan de groepsruimte, waardoor kinderen niet altijd naar buiten
kunnen. Er is helaas geen directe oplossing voor het probleem. Opties kunnen zijn: Verhuizen naar
een ander lokaal of een deel van de open speelruimte afschermen en geschikt maken voor de
kinderen van de KDV. Er is hier voldoende ruimte voor. De beste optie zal moeten worden
gerealiseerd.
Met vriendelijke groet,
Tilly Bonnema
Intern inspecteur
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