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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd nader onderzoek. 
Op verzoek van de gemeente Almere heeft de toezichthouder een nader onderzoek uitgevoerd.  
In dit nader onderzoek zijn de items, waaraan tijdens de voorgaande inspectie niet werd 
voldaan, opnieuw beoordeeld. 

 
Beschouwing 

Algemeen: 
Kinderdagverblijf De Paddestoel is gevestigd in Almere-Haven en geopend sinds september 2012. 
In hetzelfde pand is ook een buitenschoolse opvang gevestigd. 
Het kinderdagverblijf heeft 4 groepsruimten en een centrale hal. De ruimten zijn ingericht in frisse 
kleuren en met kindvriendelijk meubilair. Het thema "paddestoel" komt overal terug. 
  
Inspectie geschiedenis vanaf 2013: 
18-02-2013: Nader onderzoek; tekortkomingen zijn hersteld op 3 tekortkomingen na. 
Gemeente Almere kondigt last onder dwangsom aan, houder krijgt tot 22 mei 2013 de tijd om 
tekortkomingen te herstellen. 
23-05-2013: Regulier jaarlijks onderzoek, gecombineerd met nader onderzoek op 3 items; 
De 3 tekortkomingen zijn hersteld, maar bij het regulier onderzoek worden nieuwe overtredingen 
geconstateerd. De gemeente Almere geeft een waarschuwing en geeft houder tot 1 september 
2013 de tijd om overtredingen ongedaan te maken. 
02-09-2013: Nader onderzoek; 2 overtredingen zijn hersteld maar de voorwaarde m.b.t. de 
beroepskwalificatie van beroepskrachten is nog altijd onvoldoende. De gemeente Almere kondigt 
een last onder dwangsom aan wanneer de overtreding niet hersteld is na 15 oktober 2013. 
15-10-2013: Nader onderzoek; de beroepskracht zonder geldige beroepskwalificatie wordt alleen 
als overbezetting ingezet. De handhaving wordt beëindigd. 
28-03-2014: Regulier jaarlijks onderzoek; overtredingen geconstateerd m.b.t. VOG, vierogenbeleid 
en beroepskracht-kindratio. De gemeente Almere kondigt een last onder dwangsom aan wanneer 
de tekortkomingen niet zijn hersteld voor 15 juni 2014. 
16-06-2014: Nader onderzoek; de overtredingen zijn hersteld. 
16-02-2015: Regulier onderzoek; overtredingen geconstateerd in het pedagogisch klimaat en in  
de beroepskracht-kindratio. De gemeente Almere kondigt een last onder dwangsom aan, de 
overtredingen moet per 10 mei 2015 hersteld zijn. 
  
Huidige inspectie: 
De toezichthouder bezoekt het kindercentrum onaangekondigd op een donderdagmiddag.  
De beschrijving in het pedagogisch beleidsplan is nu conform de praktijk en de beroepskracht-
kindratio is voldoende. 
  

 
Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Bij de reguliere inspectie op 16 februari j.l. constateert de toezichthouder: 
  
"De houder streeft er naar om met twee beroepskrachten op de groep te staan en altijd 
met minimaal twee beroepskrachten in het pand aanwezig te zijn. Op moment van inspectie zijn  
er twee groepen waarop één beroepskracht aanwezig is. Het gebouw wordt gekenmerkt door veel 
glazen doorkijkjes. Bij iedere groepsruimte kan eenvoudig vanuit binnen en buiten binnengekeken 
worden. In de slaapkamers hangen webcams. Op een monitor in de groep kan in de slaapruimte 
gekeken worden. 
  
Conclusie: Het vierogenprincipe is voldoende uitgevoerd (zie 3.3), maar is niet overeenkomstig  
met het pedagogisch beleidsplan ingevoerd."  
  
 
Pedagogische praktijk 

 
De houder heeft het pedagogisch beleidsplan aangepast. 
Het staat nu beschreven conform de praktijk. 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mw. M. Chin Fung Chun, houder) 
• Pedagogisch beleidsplan (versie toegestuurd op 11 juni 2015) 
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Personeel en groepen 

 
Bij de reguliere inspectie op 11 juni j.l. constateert de toezichthouder: 
  
"Een andere beroepskracht is nog bezig met een EVC-traject. Zij wordt ingezet als beroepskracht. 
Daarom is deze voorwaarde als onvoldoende beoordeeld." 
  
"Op moment van inspectie is de beroepskracht-kindratio onvoldoende op de babygroep.  
Er zijn 8 kinderen aanwezig met 1 beroepskracht en 1 groepshulp (bezig met EVC-traject). 
  
Op 19 maart 2015 is de toezichthouder opnieuw op locatie geweest en constateert dan op de 
babygroep, dat er 1 beroepskracht aanwezig is met 6 kinderen. De beroepskracht-kindratio is 
onvoldoende. Op de dreumesgroep zijn 12 kinderen aanwezig met 1 beroepskracht en een  
BOL-stagiaire Helpende Zorg & Welzijn. Ook hier is de beroepskracht-kindratio onvoldoende." 
  
  
 
Passende beroepskwalificatie 

 
Eén medewerkster bij het kindercentrum is nog bezig met een EVC-traject tot PW 3. Zij staat als 
overbezetting op de groep op moment van inspectie en volgens het dienstrooster van week 24, 
2015. 
 
 
Beroepskracht-kindratio 

 
Op moment van inspectie is de beroepskracht-kindratio voldoende: 
  
 Babygroep   7 kinderen (0-1 jaar)  2 beroepskrachten  
 Dreumesgroep  7 kinderen (2 jaar)    1 beroepskracht, 2 stagiaires 
 Peutergroep  4 kinderen (2-3 jaar)  2 beroepskrachten 
 Peuter+groep  5 kinderen (3 jaar)  1 beroepskracht, 1 stagiaire 
  
  
De toezichthouder toetst in de agenda de presentielijsten en dienstrooster van week 24, 2015.  
Er worden geen afwijkingen van de beroepskracht-kindratio geconstateerd. 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mw. M. Chin Fung Chun, houder) 
• Interview anderen (beroepskrachten) 
• Observaties (beroepskracht-kindratio op de groepen) 
• Verklaringen omtrent het gedrag 
• Diploma's beroepskrachten 
• Presentielijsten (week 24, 2015) 
• Personeelsrooster (week 24, 2015) 
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Inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogische praktijk 

De houder heeft het vierogenprincipe overeenkomstig zijn pedagogisch beleidsplan ingevoerd. 
(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; art 5a en 7 lid 1 sub h Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 
 

Personeel en groepen 

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals in de cao kinderopvang is opgenomen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : De Paddestoel 
Aantal kindplaatsen : 40 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 

Gegevens houder 

Naam houder : Mavis Eline Chin Fung Chun 
Website : www.kdvpaddestoel.nl 
KvK nummer : 52452883 
 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Flevoland 
Adres : Postbus 1120 
Postcode en plaats : 8200BC LELYSTAD 
Telefoonnummer : 088-0029910 
Onderzoek uitgevoerd door :  M Oortwijn 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Almere 
Adres : Postbus 200 
Postcode en plaats : 1300AE ALMERE 
 

Planning 

Datum inspectie : 21-05-2015 
Opstellen concept inspectierapport :  
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 23-06-2015 
Verzenden inspectierapport naar houder 
en oudercommissie 

: 23-06-2015 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 23-06-2015 

Openbaar maken inspectierapport :  
 
 

 


