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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.
Tijdens het nader onderzoek, uitgevoerd op 11-11-2019, zijn de volgende overtredingen
geconstateerd:
•
•

Personeel en groepen; maximale groepsgrootte
Accommodatie; minimale groepsruimte

De gemeente Heerde heeft op 10-12-2019 een aanwijzing verstuurd naar de houder van KDV Olli
met daarin een hersteltermijn voor bovenstaande overtredingen.

Beschouwing
Feiten kindercentrum:
KDV Olli is gevestigd in een eigen ruimte aan de Sportlaan 2 in Heerde.
Binnen de locatie bevindt zich ook een buitenschoolse opvang van dezelfde eigenaar.
Kinderdagverblijf Olli heeft 28 kindplaatsen. KDV Olli heeft een eigen ingerichte groepsruimte en
daarnaast nog een BSO-ruimte.
Inspectiegeschiedenis:
14-03-2017, jaarlijks onderzoek: Er zijn (na overleg en overreding) geen overtredingen
geconstateerd.
25-01-2018, jaarlijks onderzoek: Er zijn overtredingen geconstateerd binnen de volgende
domeinen: Pedagogisch klimaat, Personeel en groepen, Veiligheid en gezondheid, Ouderrecht.
27-03-2018, nader onderzoek: Tijdens het nader onderzoek is geconstateerd dat niet alle
overtredingen zijn hersteld, de volgende overtredingen zijn niet hersteld: Pedagogisch klimaat,
Personeel en groepen, Veiligheid en gezondheid, Ouderrecht.
21-02-2019, jaarlijks onderzoek: Er zijn overtredingen geconstateerd binnen de volgende
domeinen: Pedagogisch klimaat, Personeel en groepen, Veiligheid en gezondheid, Accommodatie,
Ouderrecht.
16-09-2019, nader onderzoek: Tijdens het nader onderzoek is geconstateerd dat niet alle
overtredingen zijn hersteld, de volgende overtredingen zijn niet hersteld: Pedagogisch klimaat,
Personeel en groepen, Veiligheid en gezondheid, Accommodatie.
11-11-2019, nader onderzoek: Tijdens het nader onderzoek is geconstateerd dat niet alle
overtredingen zijn hersteld, de volgende overtredingen zijn niet hersteld: Personeel en
groepen, Accommodatie.
Nader onderzoek:
Op 20-01-2020 heeft er een nader onderzoek plaatsgevonden. De toezichthouder heeft
documenten opgevraagd bij de houder. Deze documenten zijn beoordeeld. Tevens is een
observatie uitgevoerd. Er is sprake van een coöperatieve houding van de beroepskrachten en de
houder.
Tijdens het nader onderzoek is geconstateerd dat de eerdere overtredingen zijn hersteld.
Een verdere toelichting is te lezen in het rapport.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Personeel en groepen
Binnen de dagopvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste stamgroepen. Er moet
voldoende personeel op elke groep zijn. Hoeveel beroepskrachten nodig zijn, is afhankelijk van het
aantal kinderen en hun leeftijd.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken,
gelezen en/of besproken is.
Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Tijdens het nader onderzoek op 11-11-2019 wordt aan de volgende voorwaarde niet voldaan:
•
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 1,
onderdeel a van het Besluit kwaliteit kinderopvang.
In week 44 zijn er op donderdag 's ochtends 17 kinderen en tussen 13.00-15.00 uur 17 kinderen
aanwezig.
De maximale groepsgrootte voor kinderen van 0-4 jaar is 16 kinderen. Het maximale kindaantal
wordt in deze planning dus overschreden.
Nader onderzoek
Tijdens het nader onderzoek op 20-01-2020 is op locatie de kindplanning ingezien van week 49,
50, 51 (2019) en week 1 en 2 (2020).
Uit een steekproef blijkt het volgende:
Op de (donder-)dagen dat er meer dan het maximale aantal kinderen aanwezig zijn, wordt de
groep opgesplitst in 2 groepen; de KDV groep en de 3+ groep. Uit de overzichten en het interview
met de beroepskrachten en de houder blijkt dat dit structureel gebeurt.
De maximale groepsgrootte voor kinderen van 0-4 jaar is 16 kinderen. Het maximale kindaantal
wordt niet overschreden.
Conclusie:
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarde. De overtredingen die eerder zijn geconstateerd zijn
hierdoor niet langer aanwezig.

Gebruikte bronnen
•
•
•
•

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (21-01-2020)
Interview (Beroepskrachten 20-01-2020)
Observatie(s) (20-01-2020)
Presentielijsten (Week 49, 50, 51, 1 en 2)
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Accommodatie
De binnenruimte en de buitenruimte moeten groot genoeg zijn. Ook zijn de ruimtes voor de
kinderen veilig en toegankelijk. De inrichting van de ruimtes stimuleert de kinderen om te spelen.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken,
gelezen en/of besproken is.
Eisen aan ruimtes
Tijdens het nader onderzoek op 11-11-2019 wordt aan de volgende voorwaarde niet voldaan:
•
Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste stamgroepruimte. Een kindercentrum
beschikt over ten minste 3,5 m² 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.
In week 44 worden er op donderdag 17 kinderen opgevangen. Hiermee wordt er niet voldaan aan
de gestelde voorwaarde. Het maximale aantal kinderen op de groep is 14 in verband met de
beschikbare m².
Nader onderzoek
Tijdens het nader onderzoek op 20-01-2020 zijn documenten op locatie ingezien, is een observatie
uitgevoerd en later heeft de houder ook nog aanvullende informatie toegestuurd.
Uit de overzichten, observatie en het interview met beroepskrachten en houder blijkt dat er
gebruik gemaakt wordt van de naastgelegen (BSO)ruimte met de 3+ kinderen.
Daarnaast wordt er ook gebruik gemaakt van de hal als extra speelruimte. Gezien is dat er
speelgoed klaar staat om in de hal te gebruiken.
Het maximale aantal kinderen in de KDV-stamgroep is 14 per dag, hiermee wordt er voldaan aan
het maximale aantal kinderen per 3,5 m².
Conclusie:
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarde. De overtredingen die eerder zijn geconstateerd zijn
hierdoor niet langer aanwezig.

Gebruikte bronnen
•
•
•
•

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (21-01-2020)
Interview (Beroepskrachten 20-01-2020)
Observatie(s) (20-01-2020)
Plaatsingsoverzicht (week 49, 50, 51, 1 en 2)
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Overzicht getoetste inspectie-items
Personeel en groepen
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 1, onderdeel
a van het Besluit kwaliteit kinderopvang.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Accommodatie
Eisen aan ruimtes
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)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens

Naam voorziening
Vestigingsnummer KvK
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:

kinderdagverblijf Olli
000035633697
28
Nee

Gegevens houder
Naam houder
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

: mevr. M. Van de Belt
: 67061079
: Nee

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

:
:
:
:
:

GGD Noord- en Oost-Gelderland
Postbus 3
7200AA Zutphen
088-4433000
Mevr. D. van der Kolk

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

Planning

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

: Heerde
: Postbus 175
: 8180 AD HEERDE

:
:
:
:
:
:

20-01-2020
Niet van toepassing
Niet van toepassing
27-01-2020
28-01-2020
28-01-2020

: 31-01-2020
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