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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. Naar aanleiding van een uitbreidingsverzoek van het
aantal kindplaatsen is een onderzoek uitgevoerd om te beoordelen of deze uitbreiding
redelijkerwijs kan plaatsvinden in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet- en
regelgeving. Het onderzoek betreft een documentenonderzoek en gesprekken met de houder.
Beschouwing
Algemeen
Kinderdagverblijf (KDV) Joepie is een eenmanszaak en biedt kleinschalige kinderopvang met een
christelijke grondslag in Wijngaarden. Het kinderdagverblijf is gevestigd in de oude school en biedt
opvang in één stamgroep aan met maximaal zestien kinderen in de leeftijd van nul tot vier jaar.
De eigenaresse, tevens leidinggevende is wekelijks aanwezig op het kinderdagverblijf en kan indien
nodig ook als beroepskracht worden ingezet. De eigenaresse is verantwoordelijk voor het opstellen
en de implementatie van het beleid, het contact met ouders, de kind- en financiële administratie en
het aansturen van de beroepskrachten.
KDV Joepie is sinds januari 2010 opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang. De registratie
is afgegeven voor zestien kindplaatsen.
Inspectiegeschiedenis
In 2017 en 2018 heeft een jaarlijks inspectieonderzoek plaatsgevonden. Uit de onderzoeken is
gebleken dat het kindercentrum beide malen voldoet aan de getoetste voorwaarden.
Huidige inspectie
De houder heeft een wijzigingsverzoek ingediend bij de gemeente voor een uitbreiding van 16
naar 24 kindplaatsen. Op 5 december 2018 heeft naar aanleiding hiervan een incidenteel
onderzoek plaatsgevonden op KDV Joepie. De houder is voornemens in januari 2019 gebruik te
maken van de aan de bestaande groepsruimte grenzende nieuwe ruimte. Ten tijde van het
inspectieonderzoek is de verbouwing van deze ruimte nog gaande. Indien de uitbreiding kan
plaatsvinden zal er een tweede stamgroep worden gevormd waarin maximaal twaalf kinderen
kunnen worden opgevangen. Het kinderdagverblijf zal dan bestaan uit twee stamgroepen met
beide maximaal twaalf kinderen.
Uit het onderzoek is gebleken dat de uitbreiding van 16 naar 24 kindplaatsen kan plaatsvinden.

Advies aan College van B&W
De toezichthouder adviseert het college om het verzoek tot wijziging van gegevens in het Landelijk
Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) toe te wijzen.
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Observaties en bevindingen

Accommodatie

Eisen aan ruimtes
Binnenruimte
Gezien ten tijde van het inspectieonderzoek de verbouwing van de nieuwe groepsruimte in
het kinderdagverblijf nog gaande is, is in dit onderzoek enkel beoordeeld of het kinderdagverblijf
beschikt over voldoende speelruimte voor 24 kindplaatsen. De beoordeling van de inrichting van de
groepsruimtes zal om deze reden plaatsvinden in het eerste volgende jaarlijks inspectieonderzoek.
Voor 24 kinderen is tenminste een oppervlakte vereist van 84 m2.

Ruimte

Aantal
kinderen

Benodigde
oppervlakte

Aanwezige oppervlakte

35 m2 : 2 (groepen) =

Zolder (gezamenlijk gebruik)
Stamgroep 1 en stamgroep 2 maken
naast de eigen stamgroep samen gebruik
van de speelzolder. Het oppervlak van de
speelzolder wordt door twee gedeeld en
meegerekend bij het speeloppervlak van
beide stamgroepen.

17,5 m2 extra per stamgroep

Groepsruimte stamgroep 1
(bestaande stamgroep)

12

Groepsruimte stamgroep 2
(nieuwe ruimte)

12

42 m2

33 m2 + 17,5 m2 (speelzolder) =

50,5 m2

42 m2

29 m2 + 17,5 m2 (speelzolder) =

46,5 m2

Een kenmerk van een stamgroepsruimte is dat het een afzonderlijke ruimte betreft. Ten tijde van
het inspectiebezoek bevinden de trap naar de gezamenlijke speelzolder en de twee slaapkamers
zich in de ruimte van de bestaande stamgroepsruimte. In deze situatie zijn de kinderen van de
tweede stamgroep genoodzaakt door de groepsruimte van de bestaande stamgroep te lopen om in
de speelzolder of de slaapkamer te komen. Dan is er betreft de bestaande groep geen sprake meer
van een afzonderlijke stamgroepsruimte. Dit is teruggekoppeld aan de houder. De houder laat
weten van de bestaande stamgroepsruimte een afzonderlijke ruimte te gaan maken middels het
plaatsen van een glazen wand, met schuifdeur. Deze wand en schuifdeur zal de bestaande
stamgroepsruimte afscheiden van zowel de trap naar de speelzolder als de twee slaapkamers. De
kinderen van beide stamgroepen kunnen nu naar de speelzolder en de beide slaapkamers via de
gang, zonder door een andere (dan de eigen ruimte) stamgroepsruimte te lopen. Op deze manier
is er sprake van afzonderlijke stamgroepsruimtes. De houder laat in een gesprek weten, de
speelzolder dagelijks in de ochtend tijdens een activiteit te gebruiken wanneer er niet buiten
gespeeld wordt. De houder vertelt verder dat de kinderen in de zomer het grootst gedeelte van de
dag buiten spelen, waardoor er minder gebruik zal gemaakt worden van de speelzolder. Wat
betreft uitvoering van de uitbreiding en het beperkte gebruik van de speelzolder dient telkens
rekening gehouden te worden met de vraag in hoeverre de kwaliteit van de pedagogische praktijk
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gewaarborgd is met de uitbreiding van het aantal kindplaatsen. De eventuele gevolgen t.a.v. de
pedagogische praktijk van de uitbereiding is besproken met de houder. De houder laat weten bij de
uitvoering van de uitbereiding van 16 naar 24 kindplaatsen rekening met de kwaliteit van de
pedagogische praktijk te zullen houden.
Conclusie: Uit bovenstaande gegevens blijkt dat beide stamgroepen met het speeloppervlak van de
gezamenlijke speelzolder voldoende ruimte biedt voor twee stamgroepen met beide twaalf
kinderen en daarmee het kindercentrum voldoende ruimte biedt voor in totaal 24 kinderen.
Buitenspeelruimte
De kinderen kunnen buitenspelen op het aangrenzende speelplein. Voor 24 kinderen is minimaal 72
m2 buitenspeelruimte vereist. Het speelplein bedraagt 137 m2.
Conclusie: Uit bovenstaande gegevens blijkt dat het kindercentrum voldoende buitenruimte heeft
voor 24 kindplaatsen.

Gebruikte bronnen:
•
Telefonisch gesprek houder, op 5 en 12 en 14 december 2018
•
E-mail houder d.d. 5 december 2018
•
Foto's van groepsruimtes, ontvangen op 11 december 2018
•
Plattegrond benedenverdieping, ontvangen op 11 december 2018
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Overzicht getoetste inspectie-items
Accommodatie
Eisen aan ruimtes
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
Website
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:

Joepie
http://www.joepie.nu
16
Nee

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

:
:
:
:
:

Joepie
Oosteinde 43
3366BG Wijngaarden
24413774
Ja

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

:
:
:
:
:

Dienst Gezondheid en Jeugd
Postbus 166
3300AD DORDRECHT
078-7708500
A.J.T. van den Berg

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Molenwaard
: Melkwegplein 1
: 2971VR BLESKENSGRAAF CA

Gegevens toezicht

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

:
:
:
:
:

05-12-2018
14-12-2018
17-12-2018
17-12-2018
17-12-2018

: 07-01-2019
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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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