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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. 

 
Beschouwing 

Algemeen: 
Kinderdagverblijf (KDV) De Paddestoel is gevestigd in Almere-Haven en geopend sinds september 
2012. In hetzelfde pand is ook een buitenschoolse opvang (BSO) gevestigd. De BSO-kinderen 
worden samen in een groep opgevangen met de Peuterplusgroep (3 jarigen). Het kinderdagverblijf 
heeft 4 groepsruimten en een centrale hal. Het KDV heeft 40 kindplaatsen. 
  
Inspectiegeschiedenis vanaf 2013: 

 
• 18-02-2013: Nader onderzoek - niet alle tekortkomingen zijn hersteld. Gemeente Almere 

kondigt last onder dwangsom aan, houder krijgt tot 22 mei 2013 de tijd om tekortkomingen te 
herstellen. 

• 23-05-2013: Jaarlijks onderzoek, gecombineerd met nader onderzoek op 3 items - de 
tekortkomingen zijn hersteld. Nieuwe overtredingen zijn 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: 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: Jaarlijks onderzoek - overtredingen geconstateerd in het pedagogisch beleid en in 

de beroepskracht-kindratio. De gemeente Almere kondigt een last onder dwangsom aan, de 
overtredingen moet per 10 mei 2015 hersteld zijn. 

• 21-05-2015: Nader onderzoek - de overtredingen zijn hersteld en handhaving wordt 
beëindigd. 

• 16-02-2016: Jaarlijks onderzoek - overtredingen op gebied van pedagogische praktijk, 
pedagogisch beleidsplan, uitvoering gezondheidsbeleid, informatie aan ouders, interne 
klachtenregeling. 

• 26-05-2016: Nader onderzoek. 
• 26-05-2016: Incidenteel onderzoek- overtredingen geconstateerd in de beroepskracht-

kindratio. 
• 15-08-2016: Nader onderzoek - wederom overschrijdingen van de beroepskracht-kindratio. 

 
Huidige inspectie 
Op 25-10-2016 heeft de toezichthouder de locatie bezocht voor het uitvoeren van een nader 
onderzoek. Ook tijdens dit bezoek voldoet de beroepskracht-kindratio op de peutergroep niet aan 
de eisen. De houder gaf aan hard te werken aan het bewaken van de beroepskracht-kindratio. 
  
Op 03-11-2016 werd het KDV nogmaals bezocht. De beroepskracht-kindratio werd nu op allevier 
de groepen nageleefd. In gesprek met de houder is de hoop uitgesproken dat zij waakzaam zal 
blijven en er voorzorg zal zorgdragen, dat de beroepskracht-kindratio steeds nageleefd zal worden. 
De houder zegt toe zich hiervoor te zullen blijven inzetten. 

 
Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Personeel en groepen 

 
Dit nader onderzoek wordt uitgevoerd naar aanleiding van een overschrijding van de 
beroepskracht-kindratio tijdens twee onderzoeken, te weten: 
• Incidenteel onderzoek op 16-06-2016 (overschrijding op twee groepen) 
• Nader onderzoek op 15-08-2016 (overschrijding op twee groepen) 
  
Beroepskracht-kindratio 

 
Dit onderzoek is uitgevoerd door op drie verschillende dagen en tijdstippen een onaangekondigd 
bezoek af te leggen aan KDV De Paddestoel. 
  
13-10-2016 
Overschrijding van de beroepskracht-kindratio op de peutergroep. 
Aanwezig: 9 kinderen van 2 en 3 jaar en 1 beroepskracht. 
  
Dit bezoek vond plaats voor het verstrijken van de door de gemeente gestelde hersteltermijn  
(20-10-2016) en zal niet meewegen in het advies aan de gemeente om al dan niet handhavend  
op te treden. 
  
De aanwezige houder geeft aan, dat de ouder een kind hebben gebracht dat niet gepland stond. 
Besproken wordt dat dit de verantwoordelijkheid van de houder is; extra kinderen kunnen alleen 
geplaatst worden als de beroepskracht-kindratio dit toelaat. 
  
25-10-2016 
Overschrijding van de beroepskracht-kindratio op de peutergroep. 
Aanwezig: 9 kinderen van 2 en 3 jaar en 1 beroepskracht. 
  
De houder is aanwezig en geeft aan, dat dit kind eigenlijk aan het wennen is op de 
peuterplusgroep. Besproken wordt dat wennen betekent, dat een kind te allen tijde terug moet 
kunnen naar zijn/haar eigen groep als het niet gaat op de nieuwe groep. In dit geval kon dit niet 
en werd de beroepskracht-kindratio overschreden. 
De houder vertelt dat zij hard bezig is geweest met gesprekken met ouders om duidelijk te maken 
dat men niet zomaar onverwachts een kind kan brengen. Ook is met de beroepskrachten 
besproken hoeveel kinderen zij per leeftdijsgroep op mogen vangen. 
  
03-11-2016 
Op de vier groepen wordt de beroepskracht-kindratio tijdens dit bezoek nageleefd. Er zijn 
aanwezig: 
  
Groep Leeftijdsopbouw Aantal 

aanwezige 

kinderen 

Benodigd aantal 

beroepskrachten 
Aantal aanwezige 

beroepskrachten 

Baby 0-2 jaar 9 2 2 

Dreumes 1-3 jaar 11 (7 van 2,  
4 van 1 jaar) 

2 2 

Peuter 2-4 7 1 1 

Peuter-
plus 

3 jaar 8 1 2 

 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder) 
• Interview anderen (beroepskrachten) 
• Observaties (op de groepen) 
• Plaatsingslijsten (oktober/november 2016) 
• Presentielijsten (oktober/november 2016) 
• Website overheid 1ratio.nl 
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Inspectie-items 

 

Personeel en groepen 

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 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

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

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

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

Planning 

Datum inspectie : 25-10-2016 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 07-11-2016 
Verzenden inspectierapport naar houder : 07-11-2016 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 07-11-2016 

Openbaar maken inspectierapport :  
 
 

 


