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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
Op verzoek van Gemeente Menameradiel heeft er op 5 september 2016 een onaangekondigd nader
onderzoek plaatsgevonden bij KDV Ringeling te Dronrijp.
Dit nader onderzoek richt zich, in opdracht van de gemeente, op alle overtredingen die beschreven
staan in de brief die de houder van de gemeente Menameradiel heeft ontvangen (d.d. 15-082016).
Omschrijving locatie
KDV Ringeling maakt onderdeel uit van de kinderopvangorganisatie Stichting Kinderopvang
Friesland (SKF). Naast dagopvang biedt SKF ook buitenschoolse opvang, gastouderopvang en
peuterspeelzaalopvang aan.
De locatie biedt volgens het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen plaats aan
maximaal 32 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar.
Er wordt opvang geboden in twee stamgroepen bestaande uit 16 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4
jaar.
Inspectie historie
•
In 2013 heeft er een onderzoek voor registratie i.v.m. verhuizing plaatsgevonden. De houder
voldoet aan de gestelde eisen, een positief advies ten aanzien van de opname in het Landelijk
Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.
•
In 2014 heeft er een onderzoek na registratie plaatsgevonden. Hierbij zijn overtredingen
geconstateerd ten aanzien van de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid en de
buitenspeelruimte.
•
In 2015 heeft er een jaarlijks onderzoek plaatsgevonden op basis van risicogestuurd toezicht.
Tijdens dit jaarlijkse onderzoek zijn op de onderzochte items passende beroepskwalificatie en
oudercommissie tekortkomingen geconstateerd.
•
In 2016 heeft er een jaarlijks onderzoek plaatsgevonden op basis van risicogestuurd toezicht.
Tijdens dit jaarlijkse onderzoek zijn op de onderzochte items passende beroepskwalificatie en
beroepskracht-kindratio tekortkomingen geconstateerd.
Huidig onderzoek
Naar aanleiding van de tekortkomingen van het onderzoek in 2016 is dit nader onderzoek
uitgevoerd. Uit het onderzoek is gebleken dat KDV Ringeling aan alle inspectie-items voldoet, die in
dit onderzoek getoetst zijn.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
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.

Passende beroepskwalificatie
Voor de kindercentra worden de beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken, genoemd in de
collectieve arbeidsovereenkomst kinderopvang, aangemerkt als passende beroepskwalificaties.
Bevindingen inspectie 8 februari 2016
De beroepskwalificaties van de beroepskrachten van kinderdagverblijf Ringeling zijn op de locatie
ingezien en digitaal vastgelegd en tevens getoetst.
De toezichthouder heeft geconstateerd dat de diploma van één beroepskracht niet voldoet aan de
gestelde voorwaarden:
•
De beroepskwalificaties zijn niet opgenomen in de CAO Kinderopvang.
Iedere beroepskracht moet beschikken over een beroepskwalificatie, die op moment van
indiensttreding in de cao was opgenomen als passend voor de betreffende functie.
Het adjunct-hoofd geeft tijdens het interview aan dat deze beroepskracht wel bezig is met de
opleiding.
Bevindingen huidige inspectie
Er is door de houder aangetoond dat de medewerker die tijdens de vorige inspectie niet beschikte
over de beroepskwalificatie volgens de CAO Kinderopvang, gestart is met een EVC-traject. In de
stukken die door de houder zijn overlegd, is aangetoond dat deze medewerker conform de
voorwaarden in de CAO Kinderopvang en rekening houdend met de opleidingsfase voor
100% ingezet wordt.

Conclusie:
Uit de toetsing is gebleken dat alle beroepskrachten beschikken over een passende
beroepskwalificatie. De stukken met betrekking tot het traject wat gestart is voor de beroepskracht
in opleiding voldoen aan de wettelijke eisen.
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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.
Bevindingen inspectie 8 februari 2016
Uit de steekproef planning- / aanwezigheidslijsten kinderen en het rooster van de medewerkers
van week 2 tot en met week 5 van 2016 blijkt dat de beroepskracht-kindratio op de groep niet
voldoet aan de eisen vanuit de Wet kinderopvang.
Groep:

Datum:

Aantal
kinderen:

Aantal beroepskrachten
nodig:

1

19-012016

Ochtend: 13
Middag: 12

Ochtend en middag 3
beroepskrachten

1

03-022016
12-012016
02-022016

Ochtend:12
Middag: 11
Ochtend:7
Middag: 8
Ochtend: 9
Middag: 9

Ochtend en middag 3
beroepskrachten
Ochtend en middag 2
beroepskrachten
Ochtend en middag 2
beroepskrachten

2
2

Werkelijk aanwezige
beroepskrachten volgens
rooster:
2

2
1
Ochtend 2
Middag 1

Tijdens de inspectie waren er totaal 17 kinderen aanwezig met vier pedagogisch medewerkers en
een stagiaire en werd er wel voldaan aan de beroepskracht-kindratio.
Aan het begin en eind van de dag, en tussen de middag wordt afgeweken van de beroepskrachtkindratio. Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er
tijdelijk wordt afgeweken van de beroepskracht-kindratio.
Bevindingen huidige inspectie
Uit de planning- / aanwezigheidslijsten kinderen en het rooster van de medewerkers van week 28
tot en met week 35 van 2016 blijkt dat de beroepskracht-kindratio op de beide groepen voldoet
aan de eisen vanuit de Wet kinderopvang.
Conclusie:
De toezichthouder constateert uit bovenstaande bevindingen dat de houder voldoet aan de
getoetste items van de beroepskracht-kindratio.

Gebruikte bronnen:
•
Diploma's beroepskrachten
•
Arbeidscontracten
•
Ontwikkelplan PMIO
•
Plaatsingslijsten (week 28 t/m week 35 van 2016)
•
Presentielijsten (week 28 t/m week 35 van 2016)
•
Personeelsrooster (week 28 t/m week 35 van 2016)
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Inspectie-items
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 en 3 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Bij de inzet van beroepskrachten in opleiding wordt rekening gehouden met de opleidingsfase
waarin zij zich op dat moment bevinden, overeenkomstig de voorwaarden in de cao kinderopvang.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 2 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
Website
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:

KDV Ringeling
http://www.kinderopvangfriesland.nl
32
Nee

Gegevens houder
Naam houder
Adres houder
Postcode en plaats
Website
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

:
:
:
:
:
:

Stichting Kinderopvang Noord-West Friesland
Postbus 134
8800 AC Franeker
www.kinderopvangfriesland.nl
41002574
Ja

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

:
:
:
:
:

GGD Fryslân
Postbus 612
8901 BK LEEUWARDEN
088-2299222
Marja de Jong

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Menameradiel
: Postbus 3
: 9036 ZW MENAAM

Gegevens toezicht

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

:
:
:
:
:
:

05-09-2016
Niet van toepassing
Niet van toepassing
20-09-2016
22-09-2016
22-09-2016

: 11-10-2016
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