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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.
Dit onderzoek heeft zich gericht op alle voorwaarden die op deze locatie van toepassing zijn.

Beschouwing

Kinderdagverblijf SKSG Naranja bevindt zich in een voormalige kleuterschool. Er worden drie
stamgroepen gevormd; Geel (0-1,5 jaar), Blauw (0-4 jaar) en Rood (1,5-4 jaar).
Er is een speciale tuin gemaakt voor de aller kleinsten, zodat zij daar ongehinderd kunnen spelen.
In de rest van de tuin zijn allemaal hoekjes gecreëerd, zo is er een sluipdoorhaag gemaakt, een
overdekte zandbak, een huisje en verschillende hoeken gemaakt van struiken.
Inspectiegeschiedenis:
Het vorig jaarlijks onderzoek is uitgevoerd op 08-05-2018.
Tijdens dit bezoek zijn er tekortkomingen geconstateerd (in 'pedagogisch klimaat' en 'personeel en
groepen')
Bevindingen huidige inspectie:
Omdat er tijdens het jaarlijks onderzoek tekortkomingen werden geconstateerd heeft er op 19-092019 een nader onderzoek plaatsgevonden. Tijdens dit nader onderzoek voldoet KDV Naranja aan
de getoetste wettelijke voorwaarden.
Op 12-09-2019 heeft de locatieverantwoordelijke laten weten dat KDV Naranja per 01-09-2019 de
VVE registratie heeft ingetrokken.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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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.

Voorschoolse educatie
Bevindingen vorige inspectie:
Twee beroepskrachten zijn niet in het bezit van een VVE certificaat en ingezet op dinsdag 21 mei,
donderdag 23 mei en woensdag 29 mei op de groep waar VVE geboden wordt.
Bevindingen huidige inspectie:
In het kader van het nader onderzoek zijn de VVE certificaten van alle medewerkers die in week 35
en 36 gewerkt hebben op de blauwe groep (VVE groep) opgevraagd. Hieruit blijkt dat er in week
35 wordt voldaan aan de getoetste voorwaarde.
De locatieverantwoordelijke heeft op 12-09 laten weten dat KDV Naranja per 01-09 de VVE
registratie intrekt.
Om deze reden zijn de voorwaarden omtrent VVE in week 36 niet beoordeeld.
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarde.
Gebruikte bronnen




Personeelsrooster (week 35 en 36)
Certificaten voorschoolse educatie
Opleidingsplan voorschoolse educatie

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.

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
Bevindingen vorige inspectie:
Uit de personeelsroosters en de presentielijsten is gebleken dat er niet voldoende beroepskrachten
worden ingezet op het aantal aanwezige kinderen (beroepskracht-kindratio) op de volgende
momenten:
- Maandag 27 mei op de blauwe groep. De beroepskracht is ingeroosterd tot 17:30. Volgens de
presentielijst is er 1 kind aanwezig tot 17:35, 1 kind tot 17:41 en 1 kind tot 17:51.
- Woensdag 29 mei staat er tussen 12:30 en 13:30 geen beroepskracht ingeroosterd op de blauwe
groep. Er zijn op dat moment 6 kinderen aanwezig.
- Woensdag 29 mei op de rode groep. De beroepskracht is ingeroosterd tot 13:00. Volgens de
presentielijst is er 1 kind aanwezig tot 13:30.
Bevindingen huidige inspectie:
Uit de personeelsroosters en de presentielijsten is gebleken dat er voldoende beroepskrachten
worden ingezet op het aantal aanwezige kinderen (beroepskracht-kindratio).
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Indien per dag ten minste tien aangesloten uren opvang wordt geboden kan op vastgestelde tijden,
zoals omschreven in het pedagogisch beleidsplan, hiervan worden afgeweken door minder
beroepskrachten in te zetten voor ten hoogste drie uren per dag.
In de locatiewijzer is beschreven dat er elke ochtend gezamenlijk gestart wordt op de Blauwe
groep. De kinderen gaan naar hun eigen groep als de vaste pedagogisch medewerker er is. Dit is
elke dag tussen 07:30 en 09:00.
Aan het einde van de dag kan het voorkomen dat er gezamenlijk afgesloten wordt op de Blauwe
groep. Dit is dan tussen 17:30 en 18:00.
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarde.

Gebruikte bronnen



Presentielijsten (week 35 en 36)
Personeelsrooster (week 35 en 36)
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Voorschoolse educatie
Onderdeel van een beroepsopleiding vormt ten minste een met gunstig gevolg afgesloten
keuzedeel dat is gericht op het ontwikkelingsgericht werken in de voorschoolse educatie en dat ten
minste kennis en vaardigheden omvat met betrekking tot:
a. het werken met programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie,
b. het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, in het bijzonder op de gebieden taal,
rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling,
c. het volgen van de ontwikkeling van peuters en het hierop afstemmen van het aanbod van
voorschoolse educatie,
d. het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen, en
e. het vormgeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan
een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie.
In afwijking hiervan is het keuzedeel niet vereist indien de genoemde kennis en vaardigheden al
onderdeel zijn van de beroepsopleiding waarop de kwalificatie is gericht.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 2 en 3 onder a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit
voorschoolse educatie)
OF
De bezitter van een getuigschrift dat niet een keuzedeel voorschoolse educatie in de
beroepsopleiding omvat, maakt aantoonbaar dat met gunstig gevolg scholing is afgerond,
bestaande uit ten minste 12 dagdelen, die specifiek is gericht op het verwerven van kennis en
vaardigheden met betrekking tot voorschoolse educatie als genoemd in het Besluit
basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse
educatie)

Personeel en groepen
Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
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;
- in afwijking hiervan op tijdstippen genoemd in het pedagogisch beleidsplan minder
beroepskrachten kunnen zijn ingezet, met een maximum van drie uur.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens

Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

Gegevens houder

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

:
:
:
:

Naranja
http://www.sksg.nl
45
Nee

:
:
:
:
:
:

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

:
:
:
:
:

GGD Groningen
Postbus 584
9700AN Groningen
050-3674325
M. Jonkman

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

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

Planning

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

: Groningen
: Postbus 7081
: 9701JB Groningen

:
:
:
:
:
:

19-09-2019
Niet van toepassing
Niet van toepassing
23-09-2019
24-09-2019
24-09-2019

: 15-10-2019
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