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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.
Beschouwing
Algemeen
KDV 't Stadstuintje locatie Vrieseweg is onderdeel van 't Stadtuintje. 't Stadstuintje is een
kleinschalige kinderopvang en biedt kinderopvang en buitenschoolse opvang aan kinderen van 0
tot 12 jaar in de binnenstad van Dordrecht. Het kinderdagverblijf is gehuisvest in een historisch
pand aan de Vrieseweg.
Het kinderdagverblijf is sinds 25 maart 2015 opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang
met 41 kindplaatsen verdeeld over 3 groepen.
Het kinderdagverblijf bestaat uit 3 dagopvanggroepen; een babygroep met maximaal 11 kinderen
in de leeftijd van 0 tot 1 jaar, een dreumesgroep met 14 kinderen van 1 tot 2,5 jaar en een
peutergroep met 16 kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar.
Jaarlijkse inspectie
In september 2018 heeft de jaarlijkse inspectie plaatsgevonden, waarbij is geconstateerd dat de
beroepskracht-kind-ratio niet wordt nageleefd en de stabiliteit op de groepen (aantal vaste
beroepskrachten per kind) niet voldoet aan de voorwaarden.
Huidige inspectie
Op 7 januari 2019 heeft en Nader Onderzoek (NO) plaatsgevonden op verzoek van de gemeente
Dordrecht.
Tijdens dit onderzoek is de beroepskracht-kind-ratio onderzocht en het aantal vaste
beroepskrachten.
Het onderzoek is uitgevoerd op basis van aanwezigheidslijsten en werkroosters over de periode 17
december 2018 tot en met 7 januari 2019. Tevens is geobserveerd tijdens het inspectiebezoek.
De houder voldoet aan de voorwaarden omtrent de beroepskracht-kind-ratio en de inzet van vaste
beroepskrachten per kind.

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

Personeel en groepen

Aantal beroepskrachten
Er is onderzoek gedaan naar de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten
beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen.
Op basis van het onderzoek over de periode 17 december 2018 tot en met 7 januari 2019, is de
verhouding tussen het ingezette aantal beroepskrachten en de aanwezige kinderen per stamgroep
voldoende conform het besluit Kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels.
Tijdens het Nader Onderzoek was de aanwezigheid van kinderen en beroepskrachten als volgt:
Groep
Baby's
Dreumesen
Peuters

leeftijd
0 jaar
1 en 2 jaar
2 en 3 jaar

Aanwezigheid kinderen
3 kinderen
10 kinderen
11 kinderen

Benodigde inzet
1 beroepskracht
2 beroepskrachten
2 beroepskrachten

Aanwezige inzet
1 beroepskracht
3 beroepskrachten
2 beroepskrachten

Afwijking van de beroepskracht-kind-ratio
Als per dag langer dan 10 uur opvang geboden wordt is het toegestaan om maximaal 3 uur af te
wijken van de beroepskracht-kind-ratio. De kinderopvangorganisatie bepaalt zelf deze tijden en
legt deze nauwkeurig vast in het eigen pedagogisch beleidsplan. Op de momenten dat er wordt
afgeweken, moet minimaal de helft van het aantal benodigde beroepskrachten werkzaam zijn op
de groep. De uren voor de afwijkende inzet kunnen per dag verschillen maar niet per week.
Dagelijks kan er afgeweken worden aan het begin en eind van de dag en tijdens de middagpauze
op de tijden tussen 8.00 en 9.00 uur, van 12.30 tot 14.00 uur en van 17.00 tot 17.30 uur.
Op de groepen wordt voldaan aan bovengenoemde tijden voor de toegestane afwijking. Gedurende
deze tijdvakken wordt minstens de helft van het aantal beroepskrachten ingezet. 50% van het
verwachte aantal beroepskrachten is dan aanwezig. De afwijking komt overeen met hetgeen
vastgesteld is in het pedagogisch beleid.
Conclusie: Door het bestuderen van de aanwezigheidslijsten, het personeelsrooster en op basis van
de observatie heeft de toezichthouder geconstateerd dat wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio.
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Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Het aantal vaste gezichten voor kinderen van 0 tot 1 jaar oud is vastgesteld op twee gezichten. Als
het kind aanwezig is, werkt altijd minimaal één van de twee beroepskrachten van het kind op de
groep. De vaste gezichten worden bepaald per kind, niet op groepsniveau. Wel kunnen er meer
pedagogisch medewerkers, al dan niet structureel, op de betreffende groep werken, naast de vaste
gezichten.
De houder voert een zodanig personeelsbeleid dat kinderen tot 1 jaar ten hoogste twee vaste
beroepskrachten toegewezen hebben gekregen en kinderen van één jaar of ouder ten hoogste drie
vaste beroepskrachten toegewezen hebben gekregen. De roosters zijn hierop aangepast. Kinderen
tot 1 jaar zien maximaal twee vaste gezichten.
Tijdens het Nader Onderzoek is onderzocht hoeveel vaste beroepskrachten werkzaam zijn op de
babygroep, de dreumesgroep en de peutergroep.
Het onderzoek is uitgevoerd over de periode 17 december 2018 tot en met 7 januari 2019 middels
aanwezigheidslijsten en personeelsroosters en de observatie tijdens het inspectiebezoek.
Conclusie: Voor ieder kind van 0 jaar zijn ten hoogste twee vaste beroepskrachten werkzaam. Voor
kinderen van 1 jaar of ouder worden maximaal drie vaste beroepskrachten ingezet.
Hiermee voldoet de houder aan de gestelde eis.

Gebruikte bronnen:
•
Interview (Aanwezige beroepskrachten)
•
Observatie(s)
•
Presentielijsten (aanwezigheidslijsten met haal- en brengtijden)
•
Personeelsrooster
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Overzicht getoetste inspectie-items
Personeel en groepen
Aantal beroepskrachten
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 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.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2 en 3 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Stabiliteit van de opvang voor kinderen
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 vanwege 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)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Vestigingsnummer KvK
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:
:

't Stadstuintje lokatie Vrieseweg
http://www.stadstuintjedordrecht.nl
000027536203
41
Nee

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

:
:
:
:
:

't Stadstuintje B.V.
Varkenmarkt 128
3311BR Dordrecht
58168931
Ja

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

:
:
:
:
:

Dienst Gezondheid en Jeugd
Postbus 166
3300AD DORDRECHT
078-7708500
J. van der Plas

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Dordrecht
: Postbus 8
: 3300AA DORDRECHT

Gegevens toezicht

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

:
:
:
:
:
:

07-01-2019
Niet van toepassing
Niet van toepassing
14-01-2019
14-01-2019
14-01-2019

: 04-02-2019
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