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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang. Het betreft
een onaangekondigd incidenteel 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.
Bij deze inspectie zijn voorwaarden uit de volgende domeinen onderzocht:

Personeel en groepen;

Veiligheid en gezondheid.

Beschouwing
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over
kindercentrum KDV De Rode Bank en de inspectiegeschiedenis, volgen de bevindingen op
hoofdlijnen. Deze worden elders in het rapport verder uitgewerkt.
Feiten over KDV De Rode Bank
KDV De Rode Bank is onderdeel van Kinderopvang De Rode Bank in Raalte. Kinderopvang De Rode
Bank vormt samen met Katholieke Basisschool (KBS) De Bolster het intergraal kindcentrum De
Bolster. De dagopvang is gevestigd in een eigen gebouw waar ook de buitenschoolse opvang is
gevestigd. Er zijn 3 verticale groepen van maximaal 12 kinderen in de leeftijd van 0 - 4 jaar.
In het Landelijk Register Kinderopvang staat KDV De Rode Bank geregistreerd met 52
kindplaatsen.
Inspectiegeschiedenis

01-06-2017 jaarlijks onderzoek: er is een tekortkoming geconstateerd met betrekking tot de
beroepskracht-kind ratio (BKR);

05-09-2017 nader onderzoek: de tekortkoming van 01-06-2017 is hersteld;

26-02-2018 jaarlijks onderzoek: tekortkomingen ten aanzien van het pedagogisch klimaat en
het veiligheids- en gezondheidsbeleid;

11-06-2018 nader onderzoek: de tekortkomingen van 26-02-2018 zijn hersteld;

17-12-2018 incidentele onderzoek: tekortkoming ten aanzien van niet alle beroepskrachten/
invalkrachten bij de peutergroep zijn in het bezit van een VE certificaat;

19-03-2019 nader onderzoek: de tekortkoming van 17-12-2018 is hersteld;

18-04-2019 jaarlijks onderzoek: de getoetste voorwaarden voldoen aan de Wet kinderopvang.
Bevindingen op hoofdlijnen
Tijdens dit incidenteel 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
De toezichthouder heeft verschillende presentielijsten bekeken. De verhouding tussen het
minimum aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in een stamgroep
is conform de Wet kinderopvang.
Op het moment van de inspectie zag de beroepskracht-kindratio er als volgt uit:
Groep
Groep 1
Groep 2
Groep 3

0 jr
1
1

1 jr
3
3
3

2 jr
3
2
2

3 jr
5
3
5

Aantal beroepskrachten
2
2
2

Conclusie
De getoetste voorwaarde bij het domein Personeel en groepen is conform de Wet kinderopvang.

Gebruikte bronnen




Observatie(s)
Presentielijsten (steekproef)
Personeelsrooster

Veiligheid en gezondheid

Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder heeft een locatie specifiek beleid dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid van de
op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder draagt er zorg voor dat tijdens
de opvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt gehandeld.
Volgens de houder worden diverse protocollen en het veiligheids- en gezondheidsbeleid altijd
tijdens de teamvergadering in het najaar behandelt, maar ook na bijstelling of wanneer
het bijgesteld zou moeten worden naar aanleiding van een incident. Jaarlijks voorafgaand aan de
vergadering wordt er door de preventiemedewerker bekeken of er zaken veranderd zijn en/of
aangepast moeten worden. Dit wordt dan op de agenda gezet.
De beroepskrachten geven aan dat zij protocollen, zoals 'Buiten slapen' en 'Gezond beleid',
toegezonden krijgen om door te lezen. Deze worden dan vervolgens op de teamvergadering
besproken. Zo zijn veiligheid en gezondheid onderwerp van gesprek.
De houder draagt er zorg voor dat gedurende de opvang te allen tijde ten minste één volwassene
aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen, conform de
Regeling Wet kinderopvang.
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Conclusie
De getoetste voorwaarden bij het domein Veiligheid en gezondheid zijn conform de Wet
kinderopvang.

Gebruikte bronnen





Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
Interview (beroepskrachten)
EHBO certificaten (steekproef)
Beleid veiligheid- en gezondheid (oktober 2019)
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Overzicht getoetste inspectie-items
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)

Veiligheid en gezondheid
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de
veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder
draagt er zorg voor dat er in de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt
gehandeld.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)
De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende de dagopvang te allen
tijde ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp
aan kinderen conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere
regels.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 8
Regeling Wet kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Vestigingsnummer KvK
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:
:

KDV De Rode Bank
http://www.kdvderodebank.nl
000021330107
52
Nee

:
:
:
:
:

KDV De Rode Bank B.V.
Kastanjelaan 1
8102JE Raalte
63001268
Ja

:
:
:
:
:

GGD IJsselland
Postbus 1453
8001BL ZWOLLE
038-4 281 686
Ina van der Laan

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

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

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Raalte
: Postbus 140
: 8100AC RAALTE

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

:
:
:
:
:
:

17-12-2019
20-01-2020
Niet van toepassing
23-01-2020
23-01-2020
23-01-2020

: 06-02-2020
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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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