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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft
een onaangekondigd jaarlijks onderzoek.
Dit jaarlijks onderzoek heeft de toezichthouder gedaan op basis van risicogestuurd toezicht.
De GGD’en in Nederland werken volgens een model voor risicogestuurd toezicht. Dit doen zij om
meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken. Uitgebreider onderzoek
waar nodig, minder uitgebreid waar mogelijk.
Op het moment van inspectie heerst er een pandemie. Om verdere verspreiding van het Corona
virus te voorkomen heeft de toezichthouder tijdens de inspectie de richtlijnen van het RIVM in acht
genomen. De inspectie is hierdoor in aangepaste vorm uitgevoerd.
Er heeft een rondgang door het pand plaatsgevonden en er is documentenonderzoek verricht. Er is
getracht om het bezoek op de locatie zo kort mogelijk te houden. Eventuele interviews met de
houder en/of beroepskrachten zijn op afstand uitgevoerd.

Beschouwing
Deze beschouwing beschrijft de resultaten van dit jaarlijks onderzoek. Na de algemene informatie
over het kindercentrum en de inspectiegeschiedenis, volgen de belangrijkste bevindingen. Deze
worden elders in het rapport bij het desbetreffende inspectie-item verder uitgewerkt.
Feiten over dit kindercentrum
Kinderdagverblijf De Kikkerpoel is gevestigd in een pand aan de Slagenweg 6 te Harbrinkhoek.
De opvang vindt plaats in twee stamgroepen. In totaal kunnen gelijktijdig maximaal 16 kinderen in
de leeftijd van 0 t/m 4 jaar oud worden opgevangen, verdeeld over 2 groepsruimtes op de
beneden- en bovenverdieping van het pand.
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag van 07.30 uur tot 17.45 uur.
Inspectiegeschiedenis







14-05-2018 onderzoek voor registratie. De houder voldeed aan de getoetste voorwaarden en
is vervolgens per 14 mei 2018 opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).
04-09-2018 onderzoek na registratie. De houder voldeed niet aan alle voorwaarden b innen de
domeinen 'Pedagogisch klimaat', 'Personeel en groepen', 'Veiligheid en gezondheid' en
'Ouderrecht'. Tijdens dit onderzoek is tevens een wijziging van het aantal kindplaatsen
beoordeeld. De houder is vervolgens per 07-09-2018 in het LRK met een maximum van 16
kindplaatsen geregistreerd.
05-02-2019 jaarlijks onderzoek, inclusief een nader onderzoek. De houder voldeed aan de
getoetste voorwaarden betreffende het nader onderzoek. Er werd niet voldaan aan een aantal
andere voorwaarden binnen de domeinen 'Pedagogisch klimaat' en 'Personeel en groepen'.
28-05-2019 nader onderzoek. De houder voldeed aan de getoetste voorwaarden.

Bevindingen huidige inspectie op hoofdlijnen
De houder voldoet niet aan alle getoetste voorwaarden binnen de domeinen 'Pedagogisch klimaat'
en 'Personeel en groepen'.
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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
De houder moet aan de volgende eisen voldoen:
De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder
duidelijk hoe hij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent: Het
bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en s ociale vaardigheden en de
overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft hij onderwerpen zoals de indeling en grootte
van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid.
De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch
beleid.
Deze locatie biedt gesubsidieerde voorschoolse educatie (VE) aan. Voor de VE gelden er eisen voor
de inhoud en uitvoering in de praktijk van het pedagogisch beleidsplan, de opleiding en het
taalniveau van de beroepskrachten en het opleidingsplan.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken,
gelezen en/of besproken is.
Pedagogisch beleid
In het pedagogisch beleidsplan beschrijft de houder de werkwijze, maximale omvang en
leeftijdsopbouw van de stamgroep. De houder geeft hierover het volgende aan:
Tijdens meerdere momenten van de dag wordt voor kinderen vanaf 2 jaar de mogelijkheid
geboden om gebruik te maken van de boven ruimtes. Dit betekent dat een kind in een tijdelijke
stamgroep geplaatst wordt.
Een kind kan niet in een tijdelijke stamgroep worden geplaatst:


Een stamgroep is een vaste groep kinderen, die gebruik maken van een afzonderlijke vaste
stamgroepruimte. De stamgroepruimte is de binnenspeelruimte waar de stamgroep
hoofdzakelijk aanwezig is.

De houder kan wel op bepaalde momenten een opendeurenbeleid toepassen.
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is
voldaan:
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 )

Voorschoolse educatie
De houder biedt voorschoolse educatie aan, gericht op het stimuleren van de
ontwikkelingsdomeinen taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Dagelijks
wordt er gewerkt met het voorschoolse programma Uk & Puk.
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Op deze locatie worden geen VVE-geïndiceerde kinderen opgevangen, waardoor de overige
voorwaarden uit dit domein niet zijn beoordeeld.
Conclusie
De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden betreffende 'Voorschoolse educatie'.
Gebruikte bronnen






Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
Observatie(s) (Observaties in de binnen- en buitenspeelruimtes.)
Landelijk Register Kinderopvang
Website (dekikkerpoel.nl)
Pedagogisch beleidsplan (Mei 2020.)
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Personeel en groepen
De houder moet aan de volgende eisen voldoen:
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.
Elke beroepskracht moet een geldig diploma hebben en ingeschreven staan in het Personenregister
Kinderopvang. Een pedagogisch beleidsmedewerker begeleidt de beroepskrachten in hun werk.
In de stamgroepen spreken de beroepskrachten Nederlands met elkaar en met de kinderen.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder me t een beschrijving van wat er bekeken,
gelezen en/of besproken is.
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
Alle beroepskrachten zijn gekoppeld in het personenregister kinderopvang, bedoeld in artikel 1.48d
van de Wet. Naast de hier bovengenoemde medewerkers, zijn tevens twee inwoners van het op
het perceel gevestigde huisadres gekoppeld in het personenregister kinderopvang.
Er zijn ten tijde van het inspectiebezoek geen stagiaires of vrijwilligers op deze locatie werkzaam.
Conclusie
De houder voldoet aan de eisen betreffende item 3.1 Verklaring omtrent het gedrag en
personenregister kinderopvang.
Opleidingseisen
Alle beroepskrachten en de pedagogisch beleidsmedewerker beschikken over een voor de
werkzaamheden passende opleiding.
Er zijn op deze locatie op dit moment geen stagiaires of vrijwilligers werkzaam.
Conclusie
De houder voldoet aan de getoetste eisen ten aanzien van opleidingseisen.
Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
Voor het berekenen van de beroepskracht-kindratio wordt gebruikgemaakt van de rekentool:
1ratio.nl (in opdracht van het ministerie van SZW ontwikkeld op basis van afspraken tussen de
Brancheorganisatie Kinderopvang en de belangenvereniging van ouders: BOinK).
De toezichthouder heeft tijdens het inspectiebezoek de beroepskracht-kindratio beoordeeld. Tijdens
de observatie waren 16 kinderen en 3 beroepskrachten aanwezig.
Daarnaast zijn de presentielijsten en personeelsroosters van de weken 29, 33 en 34 beoordeeld.
Hierin zijn geen afwijkingen aangetroffen.
Conclusie
De houder voldoet aan alle eisen ten aanzien van het aantal beroepskrachten.
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Stabiliteit van de opvang voor kinderen
De opvang vindt plaats in twee stamgroepen. De houder kan maxima al 16 kinderen opvangen op
deze locatie. In de stamgroep op de benedenverdieping kunnen echter niet meer dan 13 kinderen
worden opgevangen. De houder kan, na een uitgevoerde verbouwing, in de tweede groepsruimte
op de bovenverdieping 8 kinderen plaatsen. Uit de presentielijsten is echter niet op te maken of
een kind in de stamgroep op de beneden- en/of bovenverdieping is geplaatst, omdat op de
presentielijst geen onderscheid is gemaakt qua stamgroepen. Alle kinderen staan op een lijst
vermeld.
Uit de administratie van de houder blijkt dat aan ieder kind een mentor is toegewezen. De mentor
is een beroepskracht van het kind en bespreekt de ontwikkeling van het kind periodiek met de
ouders. Tevens is de mentor voor de ouders aanspreekpunt bij vragen over de on twikkeling en het
welbevinden van het kind. Ouders zijn hierover via de nieuwsbrief en tijdens het halen en brengen
geïnformeerd.
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is
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.
Indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basis groep wordt de maximale grootte van de
gecombineerde groep bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c van het Besluit kwaliteit
kinderopvang.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8, 9 en 10 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Gebruikte bronnen







Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
Observatie(s) (Observaties in de binnen- en buitenspeelruimtes.)
Website (dekikkerpoel.nl)
Presentielijsten
Personeelsrooster
Pedagogisch beleidsplan (Mei 2020.)
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Accommodatie
De houder moet aan de volgende eisen voldoen:
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 inspectiebezoek blijkt dat een interne wijziging heeft plaatsgevonden. De groepsruimte
op de bovenverdieping is uitgebreid. De groepsruimte op de benedenverdieping is ongewijzigd. In
deze ruimte kan de houder maximaal 13 kinderen opvangen (op basis van een oppervlakte van 47
m²). De houder kiest er echter voor maximaal 9 kinderen in deze ruimte op te vangen.
In de ruimte op de bovenverdieping heeft de houder nu de beschikking over ruim 30 m²
speeloppervlak. Op basis van deze oppervlakte kan de houder hier maximaal 8 kinderen opvangen.
In totaal blijft het aantal kindplaatsen op deze locatie ongewijzigd met 16.
In de speelruimte op de bovenverdieping worden kinderen opgevangen in de leeftijd van 2,5 t/m 4
jaar oud. In het kader van het vierogenprincipe is in de speelruimte op de bovenverdieping een
camera geplaatst, zodat er beneden mee kan worden gekeken en geluisterd. Daarnaast kan via
een microfoon worden gecommuniceerd.
Met de verbouwing op de bovenverdieping heeft de houder tevens een verschoontafel geplaatst. In
de nabijheid van de verschoontafel is een lage wasbak geplaatst.
Conclusie
De houder voldoet aan de eisen aan ruimtes.
Gebruikte bronnen







Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
Observatie(s) (Observaties in de binnen- en buitenspeelruimtes.)
Landelijk Register Kinderopvang
Website (dekikkerpoel.nl)
Plattegrond (van de bovenverdieping.)
Pedagogisch beleidsplan (Mei 2020.)
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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 )
Voorschoolse educatie
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt geboden draagt er zorg voor
dat beroepskrachten voorschoolse educatie in het bezit zijn van:
Een getuigschrift van een opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao
Kinderopvang en cao Sociaal Werk.
OF
Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning EUberoepskwalificaties, verleend ten aanzien van de door hen te verrichten beroepswerkzaamheden.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 1, 5 en 7 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie; art
10c Regeling Wet 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 )
Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de we t in het
personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn
werkzaamheden aanvangen.
(art 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang )
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Een verklaring omtrent het gedrag wordt door de houder van een kindercentrum binnen een door
de toezichthouder gestelde termijn overgelegd indien de toezichthouder redelijkerwijs mag
vermoeden dat de houder, een persoon werkzaam bij de onderneming of een persoon van 12 jaar
of ouder die ten tijde van de opvang aanwezig is in het kindercentrum, niet zou voldoen aan de
eisen voor het afgeven van een verklaring omtrent het gedrag. Een verklaring omtrent het gedrag
is op het moment van overlegging niet ouder dan twee maanden.
(art 1.50 lid 6 en 8 Wet kinderopvang)
Opleidingseisen
Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent
aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.
(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 )
Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang ; art 7 lid 2 Regeling Wet
kinderopvang )
Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires
De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat
wordt opgevangen, met dien verstande dat:
- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige
kinderen in een stamgroep wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel a, bij het
besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;
-indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep de verhouding tussen het
minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de
gecombineerde groep wordt bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c, bij het besluit kwaliteit
kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;
- indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep
verlaten, dit niet leidt tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit
buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten ten
opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit;
- in afwijking hiervan op tijdstippen genoemd in het pedagogisch beleidsplan minder
beroepskrachten kunnen zijn ingezet, met een maximum van drie uur.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4 en 7 Besluit kwaliteit kinderopvang )
Gedurende de uren dat conform het pedagogische beleidsplan minder beroepskrachten worden
ingezet, wordt ten minste de helft van het conform de beroepskracht-kindratio benodigde aantal
beroepskrachten ingezet.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a en 7 lid 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang)
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.
Indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep wordt de maximale grootte van de
gecombineerde groep bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c van het Besluit kwaliteit
kinderopvang.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8, 9 en 10 Besluit kwaliteit kinderopvang)
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Aan een kind in de leeftijd tot één jaar worden ten hoogste twee vaste beroepskrachten
toegewezen, waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat
kind. Indien er vanw ege de grootte van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten
tegelijkertijd gewerkt wordt dan worden er ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen
aan een kind in de leeftijd tot één jaar.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Aan een kind van één jaar of ouder worden ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen,
waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat kind. Indien
er vanwege de grootte van de stamgroep me t drie of meer beroepskrachten tegelijkertijd gewerkt
wordt dan worden er ten hoogste vier vaste beroepskrachten toegewezen aan een kind van één
jaar of ouder.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Een kind maakt gedurende de week gebruik van ten hoogste twee verschillende stamgroepruimtes.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 6, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en
bespreekt de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Tevens is de mentor voor de
ouders aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind.
(art 1.50 lid 1 en 2; art 9 lid 11 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)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening

: De Kikkerpoel

Website

: http://www.dekikkerpoel.nl

Vestigingsnummer KvK

: 000011317183

Aantal kindplaatsen

: 16

Gesubsidieerde voorschoolse educatie

: Ja *

* De inhoud van dit rapport wordt gedeeld met de Inspectie van het Onderwijs. De Inspectie van
het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van de voorschoolse educatie op de
kinderdagverblijven (voorscholen) en kan onder andere op basis van het GGD-rapport besluiten tot
een onderzoek. Tevens bekijkt de Inspectie van het Onderwijs of er in de gemeente afspraken zijn
gemaakt over de voor- en vroegschoolse educatie (artikel 1.63 lid 6 Wet kinderopvang).

Gegevens houder
Naam houder

: Lucia Maria Sigabertha Sand Busscher

KvK nummer

: 69553203

Aansluiting geschillencommissie

: Ja

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD

: GGD Twente

Adres

: Postbus 1400

Postcode en plaats

: 7500 BK Enschede

Telefoonnummer

: 053-4876700

Onderzoek uitgevoerd door

: Rian Laarman

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente

: Tubbergen

Adres

: Postbus 30

Postcode en plaats

: 7650 AA TUBBERGEN

Planning
Datum inspectie

: 20-08-2020
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Opstellen concept inspectierapport

: 27-08-2020

Zienswijze houder

: Niet van toepassing

Vaststelling inspectierapport

: 14-09-2020

Verzenden inspectierapport naar houder

: 15-09-2020

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 15-09-2020

Openbaar maken inspectierapport

: 06-10-2020
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
De houder gaat akkoord met de bevindingen in het rapport.
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