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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft
een onaangekondigd jaarlijks onderzoek.
Dit rapport is tot stand gekomen aan de hand van onderzoek op basis van risicogestuurd toezicht.
Om meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken werken de GGD’en in
Nederland volgens een model voor risicogestuurd toezicht. Dat betekent dat er intensiever
geïnspecteerd zal worden waar nodig en minder intensief waar gebleken is dat dit kan. In dit
inspectierapport zijn niet alle items beoordeeld. Met behulp van het ‘model risicoprofiel’ is de
inspectie intensiviteit bepaald.
Beschouwing
SKSG Hummelhuis is gevestigd in een sfeervol monumentaal pand in de binnenstad van
Groningen. Kinderen worden hier al sinds 1902 opgevangen bij SKSG Hummelhuis, in die tijd werd
het nog 'kinderbewaarplaats' genoemd. Het kindcentrum telt de volgende 5 groepen: Babbelaars
(0-1,5 jaar), Hummeltjes (0-1,5 jaar), Tuinkabouters (2-4 jaar), Flierefluiters (1,5-4 jaar) en
Klauteraars (2,5-4 jaar). De kinderen kunnen behalve binnen, ook buiten spelen in een grote
stadstuin.
Inspectiegeschiedenis:
Op 07-06-2018 heeft een jaarlijks inspectie onderzoek plaatsgevonden. Er was een tekortkoming
geconstateerd in het domein 'pedagogisch klimaat'. De registratie met betrekking tot de VVE is
aangepast, hierdoor is de tekortkoming opgelost.
Bevindingen huidige inspectie:
Op 4-4-2019 heeft opnieuw een jaarlijks inspectie onderzoek plaatsgevonden. Er zijn
tekortkomingen geconstateerd in de domeinen 'pedagogisch klimaat' en 'personeel en groepen'. De
tekortkomingen zijn uitgewerkt bij de observaties en bevindingen.
Er is wel herstelaanbod gedaan en de houder heeft hier wel gebruik van gemaakt.
De geconstateerde tekortkomingen zijn dankzij het herstelaanbod opgelost. Er wordt nu volledig
voldaan aan de getoetste voorwaarden.
Gezien dat de locatie uitbreidt met een extra stamgroep 'klauteraars' graag het landelijk register
aanpassen naar 54 kindplaatsen.

Herstelaanbod
Tijdens het onderzoek is een herstelaanbod gedaan voor voorschriften die niet nageleefd werden.
Dit betreft de volgende domeinen: Pedagogisch klimaat, Personeel en groepen.
In het rapport wordt dit verder toegelicht onder het betreffende domein.
Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
Gezien dat de locatie uitbreidt met een extra stamgroep 'klauteraars' graag het landelijk register
aanpassen naar 54 kindplaatsen.
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Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'pedagogisch klimaat'. Per aspect
worden eerst de bevindingen beschreven die zijn geconstateerd tijdens het onderzoek.
Daarna volgt een oordeel of er is voldaan aan de wettelijke voorwaarden.
Pedagogisch beleid
Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan en een locatiewijzer (pedagogisch
werkplan). Op donderdag 4-4-2019 is de locatiewijzer van de website van de houder gedownload.
Volgens deze locatiewijzer heeft het kinderdagverblijf de volgende groepen:

Babbelaars 0-2 jaar max 9 kinderen;

Tuinkabouters 1,5-4 jaar max 13 kinderen;

Flierefluiters 1,5-4 jaar max 13 kinderen;

Hummeltjes 0-2 jaar max 12 kinderen.
Uit de inspectie blijkt dat op de groepen flierefluiters en de tuinkabouters op maandag
en dinsdagochtend te veel kinderen worden opgevangen. Op deze ochtenden worden diverse
activiteiten aangeboden aan de oudere kinderen in een andere ruimte. Deze werkwijze voldoet niet
aan de wet kinderopvang. De praktijk komt niet overeen met de werkwijze welke beschreven staat
in de locatiewijzer. Hieruit blijkt dat de houder van een kindercentrum niet zorg draagt voor dat er
conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld.
Naar aanleiding van diverse gegevens, welke de toezichthouder heeft ontvangen, heeft er
op woensdag 15-5-2019 een telefonisch gesprek met de locatieverantwoordelijke plaats gevonden.
In dit gesprek zijn de bovenstaande bevindingen besproken en er is een herstelaanbod
aangeboden. Op 25 mei 2019 heeft de locatieverantwoordelijke er voor gezorgd dat de
groepsinformatie en de beschrijving van de werkwijze overeenkomen met de praktijk en de
herziene locatiewijzer wordt zo spoedig mogelijk op de website gepubliceerd.
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarde.
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde na
herstelaanbod, is voldaan:

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een
kindercentrum draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan
wordt gehandeld.
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze,
maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang)

Pedagogische praktijk
In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang dient de houder, rekening houdend met
de ontwikkelingsfase waarin kinderen zich bevinden, er in ieder geval zorg voor te dragen dat:
1. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de
autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt
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2.

3.
4.

geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen
kunnen voelen;
kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische
vaardigheden, cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde
kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende
omgeving;
kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en
vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger
relaties met anderen op te bouwen en te onderhouden, en
kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen
aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang
met anderen en een actieve participatie in de maatschappij.

Ter ondersteuning bij de beoordeling hiervan maakt de toezichthouder gebruik van het
“Veldinstrument Observatie Pedagogische Praktijk”.
Dit veldinstrument is opgebouwd uit de vier pedagogische basisdoelen van Marianne RiksenWalraven (2000) die zijn benoemd in de Memorie van Toelichting bij de Wet kinderopvang (2005):
- Het waarborgen van emotionele veiligheid
- Het bieden van mogelijkheden voor kinderen tot ontwikkeling van persoonlijke competentie
- Het bieden van mogelijkheden voor kinderen tot ontwikkeling van sociale competentie
- Socialisatie; het overdragen van waarden en normen
Hieronder volgen voorbeelden die tijdens de observatie zijn gezien:
4 groepen zijn bezocht ter observatie van de pedagogisch praktijk.
Emotionele veiligheid
Tijdens contactmomenten zijn de beroepskrachten meer dan de helft van de tijd gericht op de
baby. Handelingen sluiten aan op de interactie met de baby. Bijvoorbeeld aan een kind wordt
gevraagd of de beroepskracht even mag ruiken of het kind een poepbroek heeft. De beroepskracht
verteld dat zij niets ruikt behalve wasmiddel. Hierna vraagt de beroepskracht aan het kind of zij
het kind even mag optillen om op de verschoontafel even te kijken of er echt geen poepbroek is.
De beroepskracht verteld wat zij gaat doen bij het kind en het kind blijft tijdens deze handelingen
tevreden en rust.
Persoonlijke competentie
De beroepskrachten weten hoe de ontwikkeling in de babyfase gestimuleerd wordt.
Beroepskrachten prikkelen de zintuiglijke manier van ontwikkelen van baby’s door
spelmateriaalkeuze en de manier van aanbieden. Bijvoorbeeld een kind ligt op de speelmat en er
ligt een aantal speelgoed binnen, maar ook net buiten het handbereik van een kind. Het kind wordt
geprikkeld om te kruipen naar een speelgoed toe. De beroepskrachten hebben oog voor de
kinderen die iets meer of minder uitdaging nodig hebben.
Sociale competentie
De beroepskrachten betrekken de kinderen actief bij verzorgende en organisatorische taken zoals
opruimen en dingen klaarzetten. De beroepskrachten geven de kinderen positieve feedback en
waardering als zij zich actief betrokken en verantwoordelijk tonen. Bijvoorbeeld bij een
peutergroep worden de kinderen betrokken bij het klaarzetten van de spullen voor het eetmoment.
De kinderen mogen zelf proberen om hun boterham met boter te smeren. Tijdens het tafelmoment
hebben de beroepskrachten diverse dialogen met de kinderen en er hangt een ontspannen sfeer.
Overdracht van normen en waarden
De beroepskrachten treden op een professionele manier op in de omgang met andere volwassenen,
zoals collega’s en ouders. Zij gaan respectvol met collega’s en ouders om, zijn vriendelijk, luisteren
en tonen begrip en betrokkenheid. Zij zijn zich bewust van hun uitstraling als mede-opvoeder en
vertrouwenspersoon en maken dit zichtbaar in hun lichaamshouding, taalgebruik en
omgangsvormen. Bijvoorbeeld een kind wordt gebracht, het kind en de ouder worden bij naam
verwelkomd. Daarna worden er belangstellende vragen gesteld en vind het hoor en wederhoor
plaats. Bij het afscheid nemen worden het kind en de ouder begeleidt door de beroepskracht
begeleidt.
Beroepskrachten hanteren de afspraken, regels en omgangsvormen op eenduidige en consequente
wijze. Daarbij blijven zij rekening houden met de situatie; hun optreden sluit aan bij gedrag en
behoefte van individuele kinderen. Bijvoorbeeld bij het tafelmoment bij een peutergroep. Een kind
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wil graag iets vertellen/vragen. Beroepskracht geeft aan dat zij het kind niet kan verstaan en
vraagt aan het kind als hij/zij zijn/haar mond leeg heeft of hij/zij het nog een keer wil proberen te
vertellen.
Uit de observatie en het interview is gebleken dat er verantwoorde dagopvang wordt geboden en
dat er wordt gehandeld volgens de vier pedagogische basisdoelen.
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden.
Gebruikte bronnen:

Interview (Pedagogisch medewerkers en locatieverantwoordelijke)

Observatie(s)

Pedagogisch werkplan
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Personeel en groepen
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'personeel en groepen'. Per aspect
worden eerst de bevindingen beschreven die zijn geconstateerd tijdens het onderzoek. Daarna
volgt een oordeel of er is voldaan aan de wettelijke voorwaarden.
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
De verklaringen omtrent het gedrag van alle personen werkzaam bij Hummelhuis zijn beoordeeld.
Alle beroepskrachten en stagiaires beschikken over een geldige verklaring omtrent het gedrag.
Eenieder is ingeschreven in het personenregister kinderopvang en is gekoppeld aan de houder.
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden.
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires
Alle beroepskrachten werkzaam bij Hummelhuis beschikken over een voor de werkzaamheden
passende beroepskwalificatie overeenkomstig de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en
cao Sociaal Werk.
Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden.
Aantal beroepskrachten
De kindpresentielijsten en het personeelsrooster van week 13 en 14 zijn ingezien.
In het pedagogisch werkplan staat dat de groepen Flierefluiters en de Tuinkabouters maximaal 13
kindplaatsen heeft, dit is conform de vierkante meters.
Volgens de presentielijsten zijn er op maandagochtend 25 maart 14 kinderen, dinsdagochtend 26
maart 14 kinderen en op dinsdagochtend 2 april 15 kinderen bij de Flierefluiters aanwezig. Op
maandagochtend 25 maart 16 kinderen, dinsdagochtend 26 maart 16 kinderen en dinsdagochtend
2 april 15 kinderen bij de Tuinkabouters aanwezig.
Op woensdag 15 mei 2019 heeft er een telefoongesprek met de locatieverantwoordelijke
plaatsgevonden. Hier is de werkwijze met betrekking tot de activiteiten voor oudere kinderen en
het plaatsen/opvangen van meer kinderen besproken.
Op dit onderdeel is herstelaanbod aangeboden. De locatieverantwoordelijke draagt er zorg voor dat
een nieuwe stamgroep voor oudere kinderen wordt gecreëerd (in samenwerking met afdeling
planning). Hiernaast heeft er een extra bezoek plaatsgevonden (16-5-2019) van de
toezichthouder op de locatie m.b.t. de desbetreffende stamgroepsruimte. Tevens hebben de
pedagogisch medewerkers er zorg voor gedragen dat er een, door
ouders ondertekend, toestemmingsformulier voor opvang in een tweede stamgroep aanwezig is.
Op 25 mei 2019 heeft de locatieverantwoordelijke aangetoond dat de aanpassingen zijn gemaakt
conform de wet en regelgeving.
In de locatiewijzer die op donderdag 4-4-2019 is gedownload van de website van de houder staat
het volgende beschreven over de 3-uursregeling:
De drie uurs regeling is van toepassing van 8.00 tot 9.00, 17.00 tot 18.00 en voor de babygroep
van 12.30-13.30 uur en voor de peutergroep van 13.00-14.00 uur (pauzetijden). Daar buiten om
voldoen we aan de BKR norm (Beroepskracht Kind Ratio).
Op het moment van de inspectie blijkt dat een pedagogisch coach een persoonlijk gesprek met
een pedagogisch medewerker heeft. Zoals de pedagogisch medewerker aangeeft was het tijdens
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het buitenspeelmoment van de kinderen. De pedagogisch medewerker was voor het gesprek van
de groep af. Hiervoor was geen vervanging op de groep geregeld en er wordt hierdoor niet voldaan
aan de beschrijving van de 3-uursregeling die de locatie zelf heeft beschreven in het locatiewijzer.
Er heeft een telefonisch gesprek met de locatieverantwoordelijke plaatsgevonden. In dit gesprek is
onder andere het bovenstaande besproken. Met betrekking tot het bovenstaande punt was de
locatieverantwoordelijke niet op de hoogte en zij zal er zorg voor dragen dat dit met het team
bespreekbaar wordt gemaakt. Dit is niet de werkwijze waar de locatieverantwoordelijke voor staat
en er behoort buiten de 3-uursregeling te voldoen aan de Beroepskracht Kind Ratio.
De toezichthouder heeft tijdens het extra bezoek met een aantal pedagogisch medewerkers
gesproken over de inzet van de pedagogisch coach. Uit deze interview blijkt dat de pedagogisch
coach nu de pedagogisch medewerkers 'on the job' coacht.
Er wordt volledig voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarde.
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde na
herstelaanbod, is voldaan:

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)

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers
De houder van een kindercentrum bepaalt jaarlijks, indien hij meer dan één kindercentrum
exploiteert, de wijze waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch
beleidsmedewerkers moeten worden ingezet, verdeelt over de verschillende kindercentra en legt
dit schriftelijk vast zodat dit inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. De houder geeft de
verdeling zodanig vorm dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van
de werkzaamheden.
Of iedere beroepskracht die coaching behoort te ontvangen ook coaching heeft gekregen kan
worden beoordeeld tijdens de inspectie van 2020. De houder heeft hiervoor heel 2019 de tijd.

Stabiliteit van de opvang voor kinderen
De






opvang vindt plaats in de volgende vaste stamgroepen:
Babbelaars 0-2 jaar max 9 kinderen;
Tuinkabouters 1,5-4 jaar max 13 kinderen;
Flierefluiters 1,5-4 jaar max 13 kinderen;
Hummeltjes 0-2 jaar max 12 kinderen;
Klauteraars 2,5-4 jaar max 7 kinderen (nieuwe stamgroep). Hier mogen alleen
oudere en goed lopende kinderen worden opgevangen i.v.m. de locatie van de
stamgroepruimte. Dit is op aangeven van de brandweer.
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarde.
Gebruikte bronnen:

Interview (Pedagogisch medewerkers en locatieverantwoordelijke)

Observatie(s)

Personen Register Kinderopvang
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Diploma(s)/kwalificatie(s) beroepskrachten
Presentielijsten
Personeelsrooster
Pedagogisch werkplan
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Accommodatie
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'accommodatie'. Per aspect worden
eerst de bevindingen beschreven die zijn geconstateerd tijdens het onderzoek. Daarna volgt een
oordeel of er is voldaan aan de wettelijke voorwaarden.
Eisen aan ruimtes
Uit de kindplanning blijkt dat er een extra stamgroep wordt gecreëerd. Op 21-5-2019 heeft de
toezichthouder de extra stamgroepruimte gezien. De binnenruimte is passend ingericht. Uit de
interview met een pedagogisch medewerker blijkt dat het spelaanbod opnieuw
wordt geïnventariseerd en dat er gekeken wordt op welke ontwikkelingsgebieden nog
ander speelmateriaal aangeschaft kan worden.
Binnenruimte:
Volgens de plattegrond van 21-1-2019 blijkt deze stamgroepruimte over 27,8 m2 te beschikken.
27,8 : 3,5 = 7,94 kindplaatsen. Dit betekent dat er ruimte is voor maximaal 7 kindplaatsen.
In verband met de locatie van de stamgroepruimte mogen hier alleen oudere en goed lopende
kinderen worden opgevangen. Hiernaast mogen de kinderen niet op deze stamgroepruimte
slapen. Dit alles is op aangeven van de brandweer.
Buitenruimte:
Volgens de onderhoudsmatrix van het buitenterrein bestaat het terrein minimaal uit het 100 m2
gazon(s) en 160 m2 elementverharding o/e mechanisch. Bij de buitenspeelruimte dient 3 m² per in
het kindercentrum aanwezig kind te zijn. Uit de onderhoudsmatrix blijkt dat er voldoende
buitenspeelruimte voor 54 kindplaatsen aanwezig is.
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden.
Gebruikte bronnen:

Interview (Pedagogisch medewerkers en locatieverantwoordelijke)

Plattegrond (Plattegrond gebouw 21-1-2019 en onderhoudsmatrix buitenruimte 28-11-2018)
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum
draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld.
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze,
maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang)

Pedagogische praktijk
In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder van een
kindercentrum er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin
kinderen zich bevinden:
a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de
autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt
geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen
voelen;
b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden,
cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat
te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving;
c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en
vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties
met anderen op te bouwen en te onderhouden;
d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen
aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met
anderen en een actieve participatie in de maatschappij.
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 2 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn:
a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum;
b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een
uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een
onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden
opgevangen;
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum
exploiteert en waar kinderen worden opgevangen;
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over
de kinderen die worden opgevangen;
e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd
hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn
of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres.
Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e
ingeschreven in het personenregister kinderopvang.
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang)

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling met de in artikel 1.50 derde lid van
de wet genoemde personen inclusief hemzelf.
(art 1.48d lid 3 Wet kinderopvang)
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Opleidingseisen en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires
Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent
aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 1 Regeling Wet
kinderopvang)

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 2 Regeling Wet
kinderopvang)

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
Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één
stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel
a van het Besluit kwaliteit kinderopvang.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Accommodatie
Eisen aan ruimtes
De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden
opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en
de leeftijd van de op te vangen kinderen.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste stamgroepruimte. Een kindercentrum
beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind.
Passend voor spelactiviteiten ingerichte binnenruimtes buiten de stamgroepruimte worden naar
evenredigheid aan de groepen van het kindercentrum toebedeeld.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum
aanwezig kind. De buitenspeelruimte is voor kinderen in de leeftijd tot twee jaar aangrenzend aan
het kindercentrum. Voor kinderen van twee jaar of ouder is de buitenspeelruimte bij voorkeur
aangrenzend aan het kindercentrum, maar in ieder geval aangrenzend aan het gebouw waarin het
kindercentrum is gevestigd.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

: Hummelhuis
: 53
: Nee

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

:
:
:
:
:
:

SKSG
Heresingel 10
9711ES Groningen
www.sksg.nl
41012651
Ja

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

:
:
:
:
:

GGD Groningen
Postbus 584
9700AN Groningen
050-3674325
E. Vink

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Groningen
: Postbus 7081
: 9701JB Groningen

Gegevens toezicht

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

:
:
:
:
:
:

04-04-2019
29-05-2019
Niet van toepassing
29-05-2019
31-05-2019
31-05-2019

: 21-06-2019
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen.
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