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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang. Het betreft
een aangekondigd incidenteel onderzoek.
De houder heeft een wijzigingsverzoek bij de gemeente Almere ingediend. Het betreft het ophogen
van het kindaantal van 16 naar 32 kindplaatsen.
Beschouwing
Algemene informatie
Kinderopvang organisatie Marijtje Doets heeft in Almere meerdere vestigingen voor dagopvang,
peuteropvang en buitenschoolse opvang. Aangrenzend aan basisschool de Aurora in Almere heeft
Marijtje Doets een peutergroep KDV de Seizoentjes en een BSO de Seizoentjes. In dat zelfde
gebouw wil Marijtje Doets het aantal kindplaatsen KDV van 16 uitbreiden naar 32 (stamgroep PSZ
en stamgroep KDV).
Incidenteel onderzoek
In augustus 2018 ontvangt de gemeente Almere een aanvraag tot registratie voor KDV De Zomer
aan de Aprilstraat in Almere. De toezichthouder bezoekt de nieuwe locatie aangekondigd op 4
september 2018 en spreekt met de houders en een locatie verantwoordelijke. Uit dit gesprek blijkt
dat er geen sprake is van een nieuwe aanvraag, maar van een wijziging (uitbreiding) van het
aantal kindplaatsen KDV van de reeds geregistreerde KDV locatie de Seizoentjes van Marijtje Doets
op dit adres.
De houder trek de aanvraag registratie in en doet bij de gemeente Almere een verzoek tot
ophoging van het aantal kindplaatsen KDV van 16 naar 32.
Op 6 september 2018 ontvangt de toezichthouder de gevraagde documenten.
Op het KDV zal naast de huidige PSZ stamgroepruimte (2-4 jaar) een tweede stamgroepruimte
KDV (0-4 jaar) in gebruik worden genomen. Beide groepen bestaan uit maximaal 16 kindplaatsen.
De PSZ groep is geopend in de ochtend tijdens reguliere school dagen. In de middag en tijdens
vakantiedagen is de BSO in deze groepsruimte aanwezig. De KDV groep is gedurende het hele jaar
in gebruik voor kinderen van 0-4 jaar.
De houder dient er rekening mee te houden dat er in het pand nooit meer dan:

32 KDV kinderen 0-4 jaar of

16 KDV kinderen 0-4 jaar en 27 BSO kinderen 4-12 jaar aanwezig zijn.
Uit het onderzoek zijn er geen bezwaren naar voren gekomen. De toezichthouder adviseert het
verzoek toe te wijzen.
De jaarlijkse inspectie bij KDV de Seizoentjes heeft op 21 juni 2018 plaats gevonden. De praktijk
van de tweede stamgroep 0-4 jarige zal beoordeeld worden tijdens de jaarlijkse inspectie in 2019.

Advies aan College van B&W
De toezichthouder adviseert het college om het verzoek tot wijziging van gegevens in het Landelijk
Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) toe te wijzen.
De registratie van BSO de Seizoentjes op dit adres in het LRK terug brengen naar max. 27
kindplaatsen.
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Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat
Onder de Wet kinderopvang gelden eisen voor de aanwezigheid van een pedagogisch beleidsplan,
de inhoud ervan en de relatie van het beleidsplan met de praktijk. In de praktijk dienen
voorwaarden te worden vervuld voor het waarborgen van de emotionele veiligheid van kinderen,
de ontwikkeling van de persoonlijke- en de sociale competentie van kinderen en de overdracht van
normen en waarden.
Pedagogisch beleid
De toezichthouder heeft het beleid niet inhoudelijk op alle wettelijke voorwaarden beoordeeld.
Voor de uitbreiding van de kindplaatsen is alleen gekeken of de nieuwe kindaantallen is
meegenomen in het beleid.
De houder heeft in het pedagogisch beleidsplan de ophoging van het kindaantal naar 32
meegenomen. Er staat onder ander in:
"Het KDV is gevestigd aan de Aprilstraat 107 en grenst aan basisschool Aurora. Het KDV heeft twee
stamgroepen, te weten:
Dagopvang
Leeftijd: 0 tot 4 jaar
Maximale groepsgrootte: 16 kinderen
Maximaal aantal beroepskrachten: 4
Peuteropvang
Leeftijd: 2 tot 4 jaar
Maximale groepsgrootte: 16 kinderen
Maximaal aantal beroepskrachten: 2
De werkwijze (dagritme) van dagopvang en peuteropvang zijn opgenomen in het pedagogisch
beleid.
Aan de getoetste voorwaarden wordt voldaan.

Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (4 september 2018)

Observaties (locatie 4 september 2018)

Pedagogisch beleidsplan (augustus 2018)
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Personeel en groepen
Onder de Wet kinderopvang gelden eisen voor verklaringen omtrent het gedrag (VOG's), passende
beroepskwalificatie. Ook gelden eisen voor de groepsgrootte en de verhouding tussen het aantal
beroepskrachten en aantal kinderen (de beroepskracht-kindratio).
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
Met de start van een tweede stamgroep op deze locatie komen er twee beroepskrachten werken op
de KDV groep 0-4 jarigen.
De VOG's en de koppeling in het PRK zijn door de toezichthouder van beide beroepskrachten
gecontroleerd. Beide beroepskrachten hebben een geldige VOG welke in het PRK is gekoppeld aan
de houder Kindercentrum Marijtje Doets B.V.
De houder heeft een geldige VOG rechtspersonen waarin beide natuurlijk personen zijn
opgenomen.
Er wordt aan de getoetste voorwaarden voldaan.

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen
Beide beroepskrachten van de KDV groep 0-4 jarige beschikken over een voor de werkzaamheden
passende beroepskwalificatie.
Er wordt aan de getoetste voorwaarden voldaan.
Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Het KDV heeft twee stamgroepen, te weten:
Dagopvang
Leeftijd: 0 tot 4 jaar
Maximale groepsgrootte: 16 kinderen
Maximaal aantal beroepskrachten: 4
Peuteropvang
Leeftijd: 2 tot 4 jaar
Maximale groepsgrootte: 16 kinderen
Maximaal aantal beroepskrachten: 2
De stamgroep peuteropvang 2-4 jarigen is in de ochtend geopend. In de middag worden er BSO
kinderen 4-12 jaar opgevangen.

Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (4 september 2018)

Observaties (locatie 4 september 2018)

Personen Register Kinderopvang (controle 11 september 2018)

Diploma beroepskracht (twee)
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Veiligheid en gezondheid
Onder de Wet kinderopvang gelden eisen voor de waarborging van de veiligheid en gezondheid van
kinderen. De houder legt in het Beleid veiligheid en gezondheid onder andere vast welke
voornaamste risico's de opvang van kinderen met zich meebrengt.
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De toezichthouder heeft het beleid niet inhoudelijk op alle termen beoordeeld.
Voor de uitbreiding van de kindplaatsen is alleen gekeken of de tweede stamgroep 0-4 jarige is
meegenomen in het beleid.
In het veiligheid en gezondheidsbeleid is de tweede stamgroep meegenomen.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (4 september 2018)

Observaties (locatie 4 september 2018)

Beleid veiligheid- en gezondheid (2018)
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Accommodatie
Onder de Wet kinderopvang gelden eisen voor de accommodatie en inrichting van de binnenruimte
en de buitenspeelruimte.
Eisen aan ruimtes
De nieuw in gebruik te nemen groepsruimten zijn passend ingericht.
De ruimte voor de tweede stamgroep is 76,7 m2 dit is voldoende voor ophoging met 16
kindplaatsen zoals aangevraagd.
De aan het pand grenzende buitenruimte is 100 m2 dit is voldoende voor de 32 kindplaatsen zoals
aangevraagd. De buitenruimte krijgt op het moment van inspectie een nieuw hek en wordt
ingericht. Er is ook los buiten speelmateriaal beschikbaar.
De KDV stamgroep 0-4 jarige heeft een ingerichte afzonderlijke slaapruimte.
Er wordt aan de getoetste voorwaarden voldaan.

Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (4 september 2018)

Observaties (locatie 4 september 2018)

Plattegrond (ontvangen 6 september 2018)

Pedagogisch beleidsplan (augustus 2018)
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
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)

Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn:
a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum;
b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een
uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een
onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden
opgevangen;
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum
exploiteert en waar kinderen worden opgevangen;
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over
de kinderen die worden opgevangen;
e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd
hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn
of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres.
Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e
ingeschreven in het personenregister kinderopvang.
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang)

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling op basis van het
burgerservicenummer, met de in artikel 1.50 derde lid van de Wet genoemde personen inclusief
hemzelf.
(art 1.48d lid 2 en 3 Wet kinderopvang)

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen
Beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding. De
beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken die voor beroepskrachten worden genoemd in de meest
recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk, Welzijn en Maatschappelijke
Dienstverlening worden aangemerkt als beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken voor een
passende opleiding.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 1 Regeling Wet
kinderopvang)
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Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één
stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1a,
onderdeel a van het Besluit kwaliteit kinderopvang.
Het vereiste van opvang in één stamgroep geldt niet:
- indien kinderen bij activiteiten als beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep
verlaten;
- voor een kind dat blijkens de overeenkomst tussen de houder en de ouders van het kind, gebruik
maakt van dagopvang op dagen die per week verschillen;
- indien met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders het kind gedurende een
tussen houder en ouders overeengekomen periode worden opgevangen in één andere stamgroep
dan de vaste stamgroep.
De eis ten aanzien van de maximale groepsgrootte geldt niet indien kinderen bij activiteiten als
beschreven in het pedagogisch beleidsplan de groep verlaten.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Veiligheid en gezondheid
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid
van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder draagt er zorg voor dat
er in de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt gehandeld.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)

De houder of voorgenomen houder stelt het veiligheids- en gezondheidsbeleid schriftelijk vast en
verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder evalueert, en indien nodig actualiseert, het
veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden na opening van het kindercentrum. Daarna
houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid actueel.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Accommodatie
Eisen aan ruimtes
De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden
opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en
de leeftijd van de op te vangen kinderen.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste stamgroepruimte. Een kindercentrum
beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind.
Passend voor spelactiviteiten ingerichte binnenruimtes buiten de stamgroepruimte worden naar
evenredigheid aan de groepen van het kindercentrum toebedeeld.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum
aanwezig kind. De buitenspeelruimte is voor kinderen in de leeftijd tot twee jaar aangrenzend aan
het kindercentrum. Voor kinderen van twee jaar of ouder is de buitenspeelruimte bij voorkeur
aangrenzend aan het kindercentrum, maar in ieder geval aangrenzend aan het gebouw waarin het
kindercentrum is gevestigd.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Een kindercentrum beschikt voor kinderen tot de leeftijd van anderhalf jaar over een op het aantal
aanwezige kinderen afgestemde afzonderlijke slaapruimte.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Vestigingsnummer KvK
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:
:

KDV "de Seizoentjes"
http://www.marijtjedoets.nl
000018826679
16
Nee

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

:
:
:
:
:
:

Kindercentrum Marijtje Doets B.V.
Willem de Vlaminghstraat 31
1335PP Almere
www.marijtjedoets.nl
32132673
Ja

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

:
:
:
:
:

GGD Flevoland
Postbus 1120
8200BC LELYSTAD
088-0029910
L. Karssen

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Almere
: Postbus 200
: 1300AE ALMERE

Gegevens toezicht

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

:
:
:
:
:
:

04-09-2018
17-09-2018
20-09-2018
21-09-2018
21-09-2018
21-09-2018

:
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
"Uit controle van de Inspecteur, is gebleken dat het pedagogisch klimaat, de emotionele
veiligheid, stellen van grenzen en het meegegeven van normen en waarden, als goed
gekwalificeerd wordt. Het is zowel voor ouders als voor Kindercentrum "Marijtje Doets" prettig dit
door een onafhankelijk orgaan bevestigd te zien.
Wij hebben de inspectie als zeer prettig ervaren en zullen de tips en adviezen die tijdens de
inspectie ter sprake zijn gekomen, opvolgen om de kwaliteit van Kindercentrum "Marijtje Doets"
nog meer te verbeteren en kunnen wij met trots op 1 oktober a.s. de locatie uitbreiden.
Een mooi Inspectierapport! "
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