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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 op 
12-01-2017 bij KDV Kinderopvang Garyp. 
  
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. 
  
De werkzaamheden van de toezichthouder bestaan in dit onderzoek uit: 
• Een bureauonderzoek van verkregen zakelijke gegevens en bescheiden; 
• Een locatiebezoek; 
• Een interview met de beroepskrachten. 
  
  
Beschouwing 

 

Algemene informatie 
KDV Kinderopvang Garyp behoort tot een particuliere kinderopvangorganisatie met één locatie voor 
zowel KDV als BSO. De locatie is in het LRKP geregistreerd met 30 kindplaatsen: 15 plaatsen op 
de KDV groep 0-4 jarigen en 15 plaatsen op de speelleergroep 2-4 jarigen. De openingsdagen van 
de KDV groep zijn: maandag t/m vrijdag, de peutergroep is alleen op dinsdag- en 
donderdagochtend in gebruik. 
  
Kinderopvang Garyp is gevestigd in Garyp in een voormalige melkfabriek, de houder biedt op de 
locatie tevens buitenschoolse opvang aan. De beide KDV stamgroepen beschikken ieder over een 
eigen groepsruimte; de groepsruimte van de speelleergroep dient tevens als groepsruimte voor de 
buitenschoolse opvang. Er is een eigen omheinde buitenspeelruimte. 
  
In het pand wordt door een andere kinderopvangorganisatie ook peuteropvang aangeboden. 
  
Inspectiegeschiedenis 
02-10-2014 - Onderzoek na registratie. Geen advies tot handhaving. 
03-02-2015 - Jaarlijks onderzoek. Advies tot handhaving met betrekking tot: pedagogisch praktijk, 
beroepskracht kindratio en risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid. 
19-05-2016 - Nader onderzoek; de overtredingen van de inspectie 03-02-2015 zijn hersteld. 
28-04-2016 - Jaarlijks onderzoek. Advies tot handhaving met betrekking tot: pedagogisch beleid. 
  
  
Belangrijkste bevindingen: 
Uit het onderzoek is gebleken dat KDV kinderopvang Garyp niet aan alle inspectie-items voldoet die 
in dit onderzoek getoetst zijn. Er zijn een tekortkomingen vastgesteld bij de volgende domeinen: 
• Personeel en groepen (passende beroepskwalificatie) 
• Veiligheid en gezondheid (risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid) 

 
 
 
Advies aan College van B&W 

De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
Zie toelichting bij de betreffende items. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
In dit onderdeel van de inspectie worden de inspectiebevindingen over het domein ‘Pedagogisch 
klimaat’ belicht. Per aspect wordt eerst het pedagogisch beleidsplan en de praktijkobservatie 
beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke criteria. 
  
 
Pedagogische praktijk 

 
Pedagogisch beleidsplan 
De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 
  
Het pedagogisch werkplan is op de groep aanwezig. Zaken aangaande de pedagogische kwaliteit 
worden vaak tussendoor in informeel overleg besproken. 
De beroepskracht handelt conform de uitgangspunten en werkinstructies in het pedagogisch 
beleidsplan die gaan over onder andere het werken aan de vier pedagogische basisdoelen. Dit 
kwam ook tot uiting tijdens de observatie op de groep. 
  
Conclusie:  
De toezichthouder constateert uit bovenstaande bevindingen dat de houder voldoet aan de 
getoetste criteria voor de uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 
  
Observatie van de 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. 
  
Aanwezig gedurende het inspectiebezoek: 
Peutergroep: 10 kinderen en 2 beroepskrachten 
KDV groep:     3 kinderen en 1 beroepskracht 
  
Observatiemomenten: 
• Vrij spel (binnen en buiten) 
• Creatieve activiteit (plakwerkje in het thema van Tomke) 
• Gezamenlijk tafel moment voor fruit en drinken 
• Persoonlijke verzorging 
• Ophalen door ouders/verzorgers 
   
Conclusie: 
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden ten aanzien van het pedagogisch klimaat. 
  
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder  
• Interview met aanwezige beroepskrachten 
• Observaties van de pedagogische praktijk 
• Pedagogisch beleidsplan (ontvangen op 18-05-2016) 
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Personeel en groepen 

 
In dit onderdeel van de inspectie 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 2 jaar een nieuwe VOG aanvragen. 
  
De toezichthouder is tot een oordeel gekomen op basis van de aangeboden verklaring omtrent het 
gedrag van de 4 beroepskrachten (waarvan 2 houders). 
  
Er is getoetst op het juiste screeningsprofiel met de volgende functieaspecten: 
84 (= zorgdragen voor minderjarigen) eventueel aangevuld met 86 (= werkzaam in de 
kinderopvang). De huidige werkgever is vermeld op de VOG's. 
  
Er worden momenteel geen stagiaires ingezet. 
  
  
Conclusie: 
De getoetste verklaringen omtrent het gedrag voldoen aan de gestelde eisen. 
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Passende beroepskwalificatie 

 
Iedere beroepskracht moet beschikken over een beroepskwalificatie, die op moment van 

indiensttreding in de cao was opgenomen als passend voor de betreffende functie. 
  
Een werkgever kan een schriftelijk verzoek indienen 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 toezichthouder is tot een oordeel gekomen op basis van de aangeboden diploma's. De houder 
kan haar beroepskwalificatie niet inzichtelijk maken omdat zij deze, naar eigen zeggen, al enige 
tijd kwijt is. Naar aanleiding van het inspectiebezoek heeft zij de toezichthouder laten weten dat zij 
een aanvraag heeft gedaan bij DUO voor een nieuw document. Bij het opstellen van het 
inspectierapport is dit document echter nog niet ontvangen. 
  
  
Conclusie: 
Uit bovenstaande constatering blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is voldaan. 
 

 

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)  
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Opvang in groepen 

 
Een stamgroep is een vaste groep kinderen in de dagopvang in een passend ingerichte vaste 

groepsruimte. 
  
In het landelijk register staat de vestiging geregistreerd met 30 kindplaatsen. De opvang in 
groepen is beoordeeld aan de hand van de van de feitelijke situatie op het moment van het 
inspectiebezoek, het gesprek met de beroepskrachten en inzage in aanwezigheidslijsten van de 
kinderen van de afgelopen periode. 
  
Er zijn twee stamgroepen waarin bij iedere stamgroep maximaal 15 kinderen worden opgevangen: 
één peutergroep (alleen op dinsdag en donderdagochtend) en één stamgroep voor de opvang van 
kinderen in de leeftijd van 0-4. 
  
Voor kinderen die gebruik maken van beide stamgroepen (zowel KDV als speelleergroep) hebben 
ouders een aparte overeenkomst ondertekend waarin toestemming wordt gegeven voor de opvang 
in een andere stamgroep in een overeengekomen periode. 
  
  
Conclusie: 

De toezichthouder constateert uit bovenstaande bevindingen dat de houder voldoet aan de 
getoetste criteria in bovenstaande periode op het gebied van de opvang in groepen. 
  
 
 
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.      
  
Uit de steekproef van aanwezigheidslijsten van de kinderen en het rooster van de 
beroepskrachten blijkt dat de beroepskracht-kindratio op de groep voldoet aan de wettelijke 
voorwaarden. 
  
De inzet van het aantal beroepskrachten wordt aan de hand van de aanwezigheid van het aantal 
kinderen gedaan. Uit de steekproef van de verkregen aanwezigheidsoverzichten en roosters blijkt 
dat er in de getoetste periode niet (ongeoorloofd) is afgeweken van de beroepskracht-kindratio.  
  
  
Conclusie: 
De toezichthouder constateert uit bovenstaande bevindingen dat de houder voldoet aan de 
getoetste criteria in bovenstaande periode op het gebied van de beroepskracht-kindratio. 
  
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder  
• Interview met aanwezige beroepskrachten 
• Verklaringen omtrent het gedrag (ingezien en getoetst op locatie) 
• Diploma's beroepskrachten (ingezien en getoetst op locatie) 
• Presentielijsten (oktober 2016 (ontvangen op 19-01-2017)) 
• Personeelsrooster (oktober 2016 (ontvangen op 19-01-2017)) 
• Presentielijsten week 1 en 2 (2017) - digitaal vastgelegd op 12-01-2017 
• Roosters week 1 en 2 (2017) - digitaal vastgelegd op 12-01-2017 
• Observatie van de beroepskracht-kindratio in de praktijk 
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Veiligheid en gezondheid 

 
In dit onderdeel van de inspectie 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 de 

gezondheid van de op te vangen kinderen in elk door hem geëxploiteerd kindercentrum zoveel 

mogelijk is gewaarborgd. De houder van het kindercentrum legt, 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 brengt. Tijdens de inspectie wordt de risico-

inventarisatie veiligheid en gezondheid steekproefsgewijs getoetst aan de verschillende ruimtes en 

aan de praktijk. 
  
De risico-inventarisatie veiligheid is uitgevoerd op 10-11-2016 met behulp van het model van de 
Stichting Consument en Veiligheid. De risico-inventarisatie gezondheid is op dezelfde datum 
uitgevoerd met behulp van het model van het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid. Alle 
binnenruimtes en de buitenspeelruimte zijn in de inventarisatie meegenomen. 
  
Risico's worden geborgd middels het werken met o.a. huisregels, protocollen en de 
hygiënerichtlijnen voor kinderdagverblijven van het LCHV. 
  
Tijdens de inspectie is de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid steekproefsgewijs getoetst 
aan de verschillende ruimtes en thema's. In de praktijk zijn bij de steekproef de volgende 
tekortkomingen vastgesteld: 
  
Veiligheid 
• In een keukenla in de groepsruimte bevinden zich een schroevendraaier en batterijen. De 

houder heeft in de risico-inventarisatie wel vastgelegd dat dit buiten het bereik van kinderen 
wordt opgeborgen; 

• Op deuren in de peutergroepsruimte ontbreekt van deurstrip beveiliging. De houder heeft 
echter wel de maatregel vastgelegd dat alle deuren hiervan zijn voorzien; 

• Vanuit de speelhal bij de peutergroep/BSO ruimte is een deur naar een werkplaats met 
gereedschap en machines. Deze deur is ten tijde van het inspectiebezoek niet op slot. De 
houder heeft mogelijke risico's omtrent het betreden van deze ruimte niet geïnventariseerd en 
geen passende maatregelen getroffen; 

• In de groepsruimte voor de 0-4 jarigen bevinden zich punaises in de wand. De houder heeft 
mogelijke risico's omtrent het gebruik van punaises niet geïnventariseerd en geen passende 
maatregelen getroffen. 

 
Gezondheid  
• Het verschoonkussen is kapot. De houder heeft mogelijke hygiëne risico's hier omtrent niet 

geïnventariseerd en geen passende maatregelen getroffen om verspreiding van ziektekiemen 
te minimaliseren; 

• Er is op de locatie geen desinfecterend middel aanwezig. De houder heeft wel een hygiënecode 
opgesteld waarin de werkwijze rondom desinfecteren wordt omschreven, de middelen hiertoe 
blijken echter niet op locatie aanwezig te zijn; 

• In de koelkast wordt borstvoeding bewaard bij een te hoge temperatuur (hoger dan 7 graden 
Celsius, dit blijkt uit de bijgehouden temperatuur registratie). De houder heeft een 
hygiënecode opgesteld waarin onder is opgenomen dat de optimale bewaartemperatuur van 
borstvoeding van 4 graden Celsius is. 
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De houder heeft naar aanleiding van het inspectiebezoek meteen te nemen acties vastgelegd in 
'Actielijst 2016/2017'. In dit nagezonden document heeft de houder aangegeven dat enkele 
van deze acties ook reeds zijn uitgevoerd zoals: 
• De deur naar werkplaats voorzien van een haak; 
• Aanschaffen van nieuwe verschoonkussen; 
• Het vastleggen en bespreken van werkafspraken met betrekking tot hygiëne. 
 
 
Conclusie: 

Uit bovenstaande constateringen blijkt dat aan de volgende voorwaarden niet is voldaan. 
 

 

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)  
   
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)  
   

 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder  
• Interview met aanwezige beroepskrachten 
• Actielijst 2017/2017 (ontvangen op 17-01-2017) 
• Risico inventarisatie 10-11-2016 KDV - maatregelen en afspraken (ontvangen op 17-01-2017) 
• Risico inventarisatie 10-11-2016 PSZ en BSO - maatregelen en afspraken (ontvangen op 17-

01-2017) 
• Risico-inventarisatie veiligheid – 1e blad betreffende de entree 2016 (ontvangen 01-02-2017) 
• Protocol veilig in de zon, veilig slapen (ontvangen op 17-01-2017) 
• Protocol veilig slapen (ontvangen 17-01-2017) 
• Protocol voorkomen vervuild binnenmilieu (ontvangen op 17-01-2017) 
• Werkafspraken verschonen bedjes (ontvangen op 17-01-2017) 
• Invulling vierogenprincipe (ontvangen op 17-01-2017) 
• Schoonmaakschema's (ontvangen op 19-01-2017) 
• Protocol hygiëne werkvloer (ontvangen op 17-01-2017) 
• Hygiënecode Kinderopvang Garyp (ontvangen op 17-01-2017) 
• Huisregels en werkafspraken op de groep en bij het eten (ontvangen op 17-01-2017) 
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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) 
 

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) 

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 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) 
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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) 

Kinderen worden alleen met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders in een 
overeengekomen periode in één andere stamgroep opgevangen. 
(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 heeft maximaal drie vaste beroepskrachten waarvan er dagelijks minimaal één 
werkzaam is op de groep van het kind. 
(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 3 en 6 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) 

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) 

De houder heeft geregeld dat een andere volwassene telefonisch bereikbaar is en binnen 15 
minuten aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit, indien conform de beroepskracht-kindratio 
slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. 
(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 12 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Bij een openingstijd van 10 uur of langer kunnen ten hoogste drie uur per dag, niet 
aaneengesloten, minder beroepskrachten ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kindratio 
vereist is. 
(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) 

De drie uur afwijkende inzet betreft uitsluitend de tijd voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens de voor 
dat kindercentrum gebruikelijke middagpauze. 
(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) 

De afwijking betreft maximaal anderhalf aaneengesloten uren voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens 
de voor dat kindercentrum gebruikelijke middagpauze gedurende maximaal twee uur 
aaneengesloten. 
(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) 

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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Indien als gevolg van het afwijken van de beroepskracht-kindratio slechts één beroepskracht in het 
kindercentrum ingezet wordt, dan is er ten minste één andere volwassene in het kindercentrum 
aanwezig. 
(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 11 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
 

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 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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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kinderopvang Garyp 
Website : www.kinderopvang-garyp.nl  
Aantal kindplaatsen : 30 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 

Gegevens houder 

Naam houder : Lynke Reitsma-de Vries 
Website  

 

: www.kinderopvang-garyp.nl  
KvK nummer : 52835197 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Fryslân 
Adres : Postbus 612 
Postcode en plaats : 8901 BK LEEUWARDEN 
Telefoonnummer : 088-2299222 
Onderzoek uitgevoerd door :  M. Verkerk 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Tytsjerksteradiel 
Adres : Postbus 3 
Postcode en plaats : 9250 AA BURGUM 
 

Planning 

Datum inspectie : 12-01-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 01-02-2017 
Vaststelling inspectierapport : 27-02-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 27-02-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 27-02-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 06-03-2017 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


