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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang. Het betreft
een onaangekondigd nader onderzoek.

De genoemde wet onderscheidt domeinen die bij de inspectie aan de orde moeten komen. Dat zijn
de gearceerde titels in dit rapport. Elk domein op zijn beurt bevat een aantal inspectie-items, met
bijbehorende voorwaarden die bij de inspectie worden getoetst. Deze voorwaarden zijn te vinden
als bijlage bij dit rapport.

Op 11-07-2019 heeft een onderzoek na registratie plaatsgevonden. Op basis van de bevindingen
uit dit onderzoek heeft op 17-10-2019 een nader onderzoek plaatsgevonden. Daarbij is de
volgende kwaliteitseis onderzocht:

• Afwijken van de beroepskracht-kindratio.

Beschouwing
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over
kinderdagverblijf (kdv) Hummeltjeshonk en de inspectiegeschiedenis volgen de bevindingen op
hoofdlijnen. Deze worden elders in het rapport uitgewerkt.

Feiten over kinderdagverblijf Hummeltjeshonk
Deze locatie is een onderdeel van Stichting Kinderdagcentra Zwartewaterland (SKZ) die meerdere
locaties heeft voor dagopvang en buitenschoolse opvang binnen gemeente Zwartewaterland.

Kdv Hummeltjeshonk was voorheen gevestigd aan de Purperreigerlaan en heeft nu zijn locatie aan
de Julianastraat. Er wordt gebruik gemaakt van het gebouw waar voorheen buitenschoolse opvang
Basisbende gevestigd was.

Inspectiegeschiedenis
 18-04-2019 onderzoek voor registratie: de GGD heeft geen bezwaren tegen het in exploitatie

gaan van kinderdagverblijf Hummeltjeshonk aan de Julianastraat 24d.
 11-07-2019 onderzoek na registratie: er is een overtreding geconstateerd met betrekking tot

het afwijken van de beroepskracht-kindratio.

Bevindingen op hoofdlijnen
Tijdens dit nader onderzoek voldoen alle getoetste voorwaarden aan de eisen uit de Wet
kinderopvang.

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

Personeel en groepen

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires

In het inspectierapport van 11-07-2019 staat het volgende beschreven:

Indien op grond van het afwijken van de beroepskracht-kindratio slechts één beroepskracht op het
kindercentrum wordt ingezet, moet ter ondersteuning van deze beroepskracht ten minste één
andere volwassene in het kindercentrum aanwezig zijn. De beroepskrachten geven aan dat het
voorkomt dat tijdens het afwijken maar één beroepskracht aanwezig is en er dan ook geen andere
volwassene in het gebouw aanwezig is. De naastgelegen locatie wordt hierbij genoemd als
achterwacht, maar in het geval van afwijken moet de volwassene in het kdv aanwezig zijn.

Op 17 oktober 2019 heeft de toezichthouder tussen de middag een bezoek aan de locatie gebracht.
De beroepskrachten konden aangeven dat er aandacht aan de desbereffende voorwaarde is
besteed. Zo begint er in de ochtend een beroepskracht eerder voordat er afgeweken zou worden
van de beroepskracht-kindratio. In de pauze blijven de beroepskrachten ook in het gebouw of
zitten bij lekker weer buiten op het bankje, vlakbij de ingang. Aan het einde van de dag gaat de
beroepskracht pas weg zodra het aantal kinderen het toelaat met één beroepskracht.

Conclusie
De getoetste voorwaarden bij het domein Personeel en groepen zijn conform de Wet kinderopvang.

Gebruikte bronnen

 Interview (Beroepskrachten)
 Personeelsrooster
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Overzicht getoetste inspectie-items

Personeel en groepen

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires

Indien de afwijkende inzet van het aantal beroepskrachten, als bedoeld in artikel 7, lid 4 Besluit
kwaliteit kinderopvang, ertoe leidt dat slechts één beroepskracht op het kindercentrum wordt
ingezet, is ter ondersteuning van deze beroepskracht ten minste één andere volwassene in het
kindercentrum aanwezig.

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 6 Besluit kwaliteit kinderopvang)
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Gegevens voorziening

Opvanggegevens
Naam voorziening : Hummeltjeshonk
Website : http://www.kdc-zwartewaterland.nl
Vestigingsnummer KvK : 000024018287
Aantal kindplaatsen : 16
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee

Gegevens houder
Naam houder : Stichting Kinderdagcentra Zwartewaterland
Adres houder : Postbus 133
Postcode en plaats : 8064ZJ Zwartsluis
Website : www.kdc-zwartewaterland.nl
KvK nummer : 41022509
Aansluiting geschillencommissie : Ja

Gegevens toezicht

Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD : GGD IJsselland
Adres : Postbus 1453
Postcode en plaats : 8001BL ZWOLLE
Telefoonnummer : 038-4 281 686
Onderzoek uitgevoerd door : J de Lange

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente : Zwartewaterland
Adres : Postbus 23
Postcode en plaats : 8060AA HASSELT

Planning
Datum inspectie : 17-10-2019
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing
Zienswijze houder : Niet van toepassing
Vaststelling inspectierapport : 24-10-2019
Verzenden inspectierapport naar houder : 28-10-2019
Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 28-10-2019

Openbaar maken inspectierapport : 11-11-2019


