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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 aangekondigd jaarlijks onderzoek.
Dit jaarlijks onderzoek heeft de toezichthouder op afstand uitgevoerd op basis van risicogestuurd
toezicht. De GGD’en in Nederland werken volgens een model voor risicogestuurd toezicht. Dit doen
zij om meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken. Uitgebreider
onderzoek waar nodig, minder uitgebreid waar mogelijk.

Beschouwing
Vanwege de beperkende maatregelen die gelden in verband met het coronavirus, heeft er
aangepast toezicht plaatsgevonden. Het onderzoek is op afstand uitgevoerd door middel van het
beoordelen van opgevraagde documenten en door middel van een telefonisch interview met een
beroepskracht. Er heeft geen locatiebezoek plaatsgevonden.
Conclusie
De houder heeft niet volledig aan alle kwaliteitseisen voldaan. Door corona gelden er mogelijk
verzachtende omstandigheden. Wanneer dat zo is, heeft de toezichthouder die omstandigheden in
het rapport beschreven en heeft het advies niet handhaven aan de gemeente gegeven.
Hieronder omschrijft de toezichthouder de algemene kenmerken van dit kindercentrum, de
onderzoeksgeschiedenis en de bevindingen op hoofdlijnen.
Algemene kenmerken
Kinderdagverblijf Paddeltje is gevestigd in de wijk Lewenborg te Groningen en maakt onderdeel uit
van de Stichting Kinderopvang Stad Groningen (SKSG). Het kinderdagverblijf biedt opvang aan
twee babygroepen en twee peutergroepen. Naast kinderdagopvang biedt kindercentrum Paddeltje
ook buitenschoolse opvang aan.
Onderzoeksgeschiedenis
Op 3 september 2020 heeft er een jaarlijks inspectie onderzoek plaats gevonden. Er werd voldaan
aan alle getoetste wettelijke voorwaarden.
Bevindingen op hoofdlijnen
Op 25 maart 2021 heeft er opnieuw een jaarlijks inspectie onderzoek plaatsgevonden. Het
onderzoek is gestart met het opvragen van documenten bij de locatieverantwoordelijke. Op 16
april 2021 heeft een telefonisch interview met een van de beroepskrachten plaatsgevonden.
Er is een tekortkoming geconstateerd in het domein 'personeel en groepen'. De tekortkoming is
uitgewerkt bij de observaties en bevindingen. Omdat de tekortkoming verband houdt met het
coronavirus en er voldoende inspanning is geleverd om toch te kunnen voldoen, wordt het advies
'niet handhaven' gegeven.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder
duidelijk hoe hij/zij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent:
Het bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden
en de overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft de houder onderwerpen zoals de indeling
en grootte van de groepen, de inze t van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid.
De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch
beleid.
Van de beoordeelde eisen staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.
Pedagogisch beleid
Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. Tijdens een interview met één van
de beroepskrachten van het kindercentrum is het pedagogisch beleidsplan besproken. De
beroepskracht heeft verteld hoe er wordt gewerkt en heeft concrete voorbeelden gegeven van de
uitvoering van het beleid in de praktijk. Ook is besproken hoe de uitvoering van het beleid in
vergaderingen aan bod komt en hoe de beroepskrachten hierbij worden betrokken.
Uit het interview mag geconcludeerd worden dat de houder er zorg voor draagt dat er conform het
pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld.
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarde.
Gebruikte bronnen




Vragenlijst houder en/of locatieverantwoordelijke
Interview (beroepskracht)
Pedagogisch werkplan (locatiewijzer 2020)
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Personeel en groepen
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
Binnen de dagopvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste stamgroepen. Er moet
voldoende personeel op elke groep zijn. Hoeveel beroepskrachten nodig zijn, is afhankelijk van het
aantal kinderen en hun leeftijd.
Elke beroepskracht moet een geldig diploma hebben en ingeschreven staan in het Personenregister
Kinderopvang. Een pedagogisch beleidsmedewerker begeleidt de beroepskrachten in hun w erk.
In de stamgroepen spreken de beroepskrachten Nederlands met elkaar en met de kinderen.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een
beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
Uit het personenregister kinderopvang is gebleken dat alle beroepskrachten en stagiaires zijn
ingeschreven in het personenregister kinderopvang en beschikken over een geldige verklaring
omtrent het gedrag. Eenieder is tevens gekoppeld aan de houder.
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden.
Opleidingseisen
Uit de aangeleverde diploma’s/kwalificaties is gebleken dat alle beroepskrachten beschikken over
een voor de werkzaamheden passende beroeps kwalificatie overeenkomstig de meest recent
aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.
De 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 en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
Uit de aangeleverde roosters is gebleken dat het kindercentrum de drie -uursregeling op de juiste
wijze inzet, zoals omschreven in het pedagogisch beleidsplan.
Er is een tekortkoming geconstateerd met betrekking tot de beroepskracht-kindratio. Uit de
aangeleverde personeelsroosters en de presentielijsten is gebleken dat er niet op alle dagen
voldoende beroepskrachten werden ingezet op het aantal aanwezige kinderen (beroepskracht kindratio).
De locatieverantwoordelijke gaf bij het aanleveren van de stukken al aan dat er op enkele dagen
vanwege ziekte door Corona en het afwachten van testuitslagen onder beroepskrachten geen
mogelijkheid was om voldoende beroepskrachten in te zetten. Op 8 maart 2021 werden er volgens
het rooster in de ochtend op de peutergroep Matrozen 11 kinderen opgevangen door 1
beroepskracht (voor deze leeftijd geldt een ra tio van 1 op 8). Naast de beroepskracht was er ook
een stagiaire werkzaam op de groep. Bij navraag is gebleken dat, ondanks dat deze inzet niet als
beroepskracht met arbeidsovereenkomst was, de stagiaire reeds beschikt over een
beroepskwalificatie niveau 3 en zij loopt stage voor de opleiding tot pedagogisch medewerker
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niveau 4. Ook heeft de locatieverantwoordelijke aangegeven dat er alles aan is gedaan om een
vervanger te vinden. Hoewel er niet aan de kwaliteitseis is voldaan, kunnen deze situatie en de
geleverde inspanningen worden aangemerkt als verzachtende omstandigheden.
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is
voldaan:
De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aanta l 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 een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep de verhouding tussen het
minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de
gecombineerde groep wordt bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c, 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;
- gedurende de dagopvang maximaal een derde deel van het totaal minimaal aantal op het
kindercentrum in te zetten beroepskrachten bestaat uit beroepskrachten in opleiding of stagiairs.
Het minimaal op het kindercentrum in te zetten aantal beroepskrachten wordt gevormd door de
optelsom van het op grond van artikel 7 van het Besluit kwaliteit kinderopvang minimaal aantal in
te zetten beroepskrachten op de afzonderlijke stamgroepen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4, 7 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang;
art 9 Regeling Wet kinderopvang )

Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Uit het onderzoek is gebleken dat de volgende groepen worden opgevangen op deze locatie:
-

Scheepsmaatjes, 0-2 jaar, max. 13 kindplaatsen
Kapiteintjes, 0-2 jaar, max. 7 kindplaatsen
Matrozen, 2-4 jaar, max. 16 kindplaatsen
Piraten, 1.5-4 / 2-4 max. 13 / 16 kindplaatsen

Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarde.
Gebruikte bronnen








Vragenlijst houder en/of locatieverantwoordelijke
Interview (beroepskracht)
Personenregister Kinderopvang
Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten
Presentielijsten (week 10, 11, 12)
Personeelsrooster (week 10, 11, 12)
Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s)
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kinde rcentrum
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)

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 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 )
Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het
personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn
werkzaamheden aanvangen.
(art 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang )
Opleidingseisen
Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent
aangevangen cao Kinderopvang.
(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.
(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 en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding e n stagiaires
De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat
wordt opgevangen, met dien verstande dat:
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- 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 een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep de verhouding tussen het
minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de
gecombineerde groep wordt bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c, 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;
- gedurende de dagopvang maximaal een derde deel van het totaal minimaal aantal op het
kindercentrum in te zetten beroepskrachten bestaat uit beroepskrachten in opleiding of stagiairs.
Het minimaal op het kindercentrum in te zetten aantal beroepskrachten wordt gevormd door de
optelsom van het op grond van artikel 7 van het Besluit kwaliteit kinderopvang minimaal aantal in
te zetten beroepskrachten op de afzonderlijke stamgroepen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4, 7 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang;
art 9 Regeling Wet 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.
Indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep wordt de maximale grootte van de
gecombineerde groep bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c van het Besluit kwaliteit
kinderopvang.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8, 9 en 10 Besluit kwaliteit kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening

: Paddeltje

Aantal kindplaatsen

: 52

Gesubsidieerde voorschoolse educatie

: Nee

Gegevens houder
Naam houder

: SKSG

Adres houder

: Heresingel 10

Postcode en plaats

: 9711 ES Groningen

Website

: www.sksg.nl

KvK nummer

: 41012651

Aansluiting geschillencommissie

: Ja

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD

: GGD Groningen

Adres

: Postbus 584

Postcode en plaats

: 9700 AN Groningen

Telefoonnummer

: 050-3674325

Onderzoek uitgevoerd door

: N.A. Kappen

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente

: Groningen

Adres

: Postbus 7081

Postcode en plaats

: 9701 JB Groningen

Planning
Datum inspectie

: 25-03-2021

Opstellen concept inspectierapport

: 16-04-2021

Zienswijze houder

: Niet van toepassing

Vaststelling inspectierapport

: 22-04-2021

Verzenden inspectierapport naar houder

: 22-04-2021
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Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 22-04-2021

Openbaar maken inspectierapport

: 13-05-2021
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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 d ienen.
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