Inspectierapport
KDV Barbaborah (KDV)
Wismastate 5
8926 RA Leeuwarden
Registratienummer 217065624

Toezichthouder:
In opdracht van gemeente:
Datum inspectie:
Type onderzoek:
Status:
Datum vaststellen inspectierapport:

GGD Fryslân
Leeuwarden
14-02-2019
Incidenteel onderzoek
Definitief
15-03-2019

Inhoudsopgave
Inhoudsopgave ................................................................................................................ 2
Het onderzoek ............................................................................................................. 3
Observaties en bevindingen ........................................................................................... 4
Overzicht getoetste inspectie-items ................................................................................. 9
Gegevens voorziening ................................................................................................. 10
Gegevens toezicht ...................................................................................................... 10
Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum....................................................................... 11

2 van 11
Inspectierapport dagopvang incidenteel onderzoek 14-02-2019
KDV Barbaborah te Leeuwarden

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 het verzoek van de gemeente Leeuwarden heeft er een onderzoek
plaatsgevonden bij Kinderdagverblijf Barbaborah. Het onderzoek is gericht op de uitbreiding van
het aantal kindplaatsen. De houder heeft op 24-02-2019 het verzoek ingediend om het aantal
kindplaatsen uit te breiden naar 22 kindplaatsen.
De volgende onderzoeksactiviteiten hebben plaatsgevonden:
•
Een bureauonderzoek van verkregen zakelijke gegevens en bescheiden.
•
Een bezoek aan het kindercentrum.
•
Interviews met de aanwezige beroepskracht(en) tijdens het bezoek aan het
kindercentrum.
•
E-mail contact met houder.
Beschouwing
Deze beschouwing beschrijft de resultaten van de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over het
kindercentrum volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden elders in het rapport per domein
verder uitgewerkt.
Algemene informatie over het kindercentrum
Kinderopvang Barbaborah is een kleinschalig kindercentrum aan de Wismastate. Van maandag tot
en met vrijdag worden er momenteel in twee stamgroepen maximaal 18 kinderen opgevangen.
KDV Barbaborah beschikt over een eigen entree, twee ruime groepsruimtes, een atelier/eetruimte,
een sanitaire ruimte, drie/vier slaapkamers en er is een aangrenzende buitenspeelruimte.
Inspectiegeschiedenis
Onderstaande onderzoeken zijn in de afgelopen drie jaar uitgevoerd:
•
04-05-2016: Onderzoek voor registratie: De locatie is geregistreerd in het LRKP
•
29-09-2016: Onderzoek na registratie: Er zijn tekortkomingen geconstateerd op de
onderdelen: Informatie en klachten en geschillen 2016.
29-06-2017: Nader onderzoek: De tekortkomingen zijn hersteld.
•
15-09-2017: Jaarlijks onderzoek: Geen handhaving
•
15-02-2018: Jaarlijks onderzoek: Geen handhaving
•
14-02-2019: Jaarlijks onderzoek: Geen handhaving

Belangrijkste bevindingen huidig onderzoek
Uit het onderzoek is gebleken dat het kindercentrum aan alle inspectie-items voldoet die in dit
onderzoek getoetst zijn.

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

Registratie, wijzigingen en administratie
In dit onderdeel worden de inspectiebevindingen over het domein ‘Registratie, wijzigingen en
administratie” belicht. Per aspect worden eerst de bevindingen beschreven over het kindercentrum.
Daarna volgt een oordeel op basis van de huidige wet- en regelgeving.

Wijzigingen
De houder van een kindercentrum doet van een wijziging in de daartoe aangewezen gegevens
onverwijld mededeling aan het college, nadat deze wijziging hem bekend is geworden. Onder een
wijziging van gegevens wordt onder andere verstaan: wijzigingen in de naam en het
correspondentieadres, in het aantal kindplaatsen, in het soort kinderopvang dat wordt geboden, de
toekenning van een KvK-vestigingsnummer aan het kindercentrum en de beëindiging van de
exploitatie van de kinderopvangvoorziening.
De houder heeft wel een wijziging doorgegeven aan het college betreffende het verzoek om het
kindaantal uit te breiden. Hieruit blijkt dat de gegevens van het kindercentrum wel conform de
praktijk zijn.
Conclusie:
De toezichthouder constateert uit bovenstaande bevindingen dat de houder tijdens het onderzoek
voldoet aan de getoetste criteria op het onderdeel wijzigingen.

Gebruikte bronnen:
•
Aanvraag Exploitatie (24-02-2019)
•
Landelijk Register Kinderopvang

4 van 11
Inspectierapport dagopvang incidenteel onderzoek 14-02-2019
KDV Barbaborah te Leeuwarden

Pedagogisch klimaat
In dit onderdeel worden de inspectiebevindingen over het domein ‘Pedagogisch klimaat’ belicht. Per
aspect wordt eerst het pedagogisch beleidsplan en de praktijkobservatie beschreven. Daarna volgt
een oordeel op basis van de huidige wet- en regelgeving.

Pedagogisch beleid
Elk kindercentrum dient over een pedagogisch beleidsplan te beschikken. De houder draagt er zorg
voor dat er in het kindercentrum conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. De inhoud
van het pedagogisch beleidsplan dient aan bepaalde voorwaarden te voldoen.
Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van het kindercentrum
draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld.
Het pedagogisch beleidsplan bevat tenminste een concrete beschrijving van:
•
De werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen.
•
De wijze waarop kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen
worden opgevangen.
Conclusie:
De toezichthouder constateert dat de houder tijdens het onderzoek voldoet aan de getoetste
criteria op het onderdeel pedagogisch beleid.

Gebruikte bronnen:
•
Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (gedurende locatiebezoek, telefonisch- en
emailcontact)
•
Pedagogisch beleidsplan (ontvangen per email op 07-03-2019)
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Personeel en groepen
In dit onderdeel worden de inspectiebevindingen over het domein ‘Personeel en groepen’ belicht.
Per aspect worden eerst de bevindingen beschreven over het kindercentrum. Daarna volgt een
oordeel op basis van de huidige wet- en regelgeving.

Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. In principe wordt een kind opgevangen in
één stamgroep, maar onder bepaalde voorwaarden kan hiervan afgeweken worden. Daarnaast
worden er voorwaarden gesteld aan de maximale groepsgrootte, het maximaal aantal vaste
beroepskrachten per kind en aan het gebruik maken van het maximaal aantal stamgroepsruimtes
gedurende de week.
Het kindercentrum staat momenteel in het Landelijk Register Kinderopvang geregistreerd met
maximaal 18 kindplaatsen. Het verzoek is om dit aantal kindplaatsen te verhogen naar 22. Het
kindercentrum werkt in de praktijk met 2 stamgroepen. De verdeling van de stamgroepen is als
volgt in de praktijk:
Groep
1 "Grote groep"
2 "Kleine groep"

Leeftijd
0-4 jaar
0-1,5 jaar

Aantal kinderen
maximaal 16
maximaal 8

De verdeling van de kinderen over de groepen staat als volgt in het pedagogisch beleid
beschreven: “Er kunnen maximaal 22 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar per dag worden
opgevangen met 4 pedagogisch medewerkers. We hebben in totaal 3 ruimtes. 2 ruimtes zijn
ingericht al groep. 1 ruimte is in gericht als atelier/ eetruimte! Tot 16 kinderen worden de 2
groepen als 1 groep gebruikt. 1 ruimte word meer ingericht als babygroep de andere ruimte word
ingericht als 0-4 groep. Mochten er die dag meer dan 16 kinderen worden op gevangen kunnen er
2 groepen gedraaid worden. De groepen zullen dan naar leeftijd worden verdeeld. Stamgroep 1 (de
grote groep) is van 0-4 jaar. Stamgroep 2 (de kleine groep) is van 0-2 jaar. Stamgroep 1 is de
basisgroep van alle kinderen. Bij meer dan 16 kinderen zullen de jongste kinderen tot maximaal 2
jaar gebruik maken van stamgroep 2. Hier zullen maximaal 8 kinderen opgevangen worden. Wel is
voor de ouders duidelijk op welke groep hun kind is. Ook tijdens het kennismakingsgesprek word
verteld dat kinderen tot 2 jaar bij meer dan 16 kinderen worden opgevangen op stamgroep 2. Ook
word dit direct aan het begin van de ochtend gemeld als kinderen naar stamgroep 2 gaan. In ieder
geval gaan alle kinderen onder de 1 naar stamgroep 2. Deze vullen we dan aan met 1- jarige
kinderen tot een maximaal aantal kinderen van 8. Ook word er rekening gehouden met hoeveel
kinderen de pedagogisch medewerker(s) mag/ mogen opvangen. Er is altijd 1 van de 2 vaste
gezichten van de baby’s op stamgroep 2 aanwezig. In een enkele uitzonderlijke gevallen zou dit
eens niet zo kunnen zijn, bijvoorbeeld tijdens ziekte en/of verlof. Wij hebben maar een klein team
dus er zal altijd een vertrouwd gezicht voor de kinderen op de groep staan. Op stamgroep 2 zullen
maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 0-4jaar opgevangen worden. Op dagen dat er minder dan
16 kinderen zijn mogen de kinderen op beide groepen spelen, de deur staat dan open. Zo zijn alle
kinderen gewend aan beide stamgroepen. Wel word er uiteraard rekening gehouden met het
speelgoed naar behoeftes en interesses van de kinderen. In het atelier kunnen gezamenlijk
knutselactiviteiten worden aangeboden, maar mogen de kinderen ook zelf knutselen en ontdekken
wel is er altijd een pedagogisch medewerker in het atelier aanwezig die een oogje in het zeil kan
houden en de kinderen kan helpen waar de kinderen dit nodig hebben.”
Het maximaal aantal kinderen per groep zal in de praktijk niet tegelijktijdig worden bereikt.
Conform het aantal geregistreerde kindplaatsen, zullen er over het gehele kindcentrum per dag
niet meer dan 22 kinderen tegelijkertijd aanwezig zijn.
Conclusie:
De toezichthouder constateert uit bovenstaande bevindingen dat de houder op de getoetste
dagdelen voldoet aan de criteria die beoordeeld zijn op het onderdeel stabiliteit van de opvang voor
kinderen.
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Gebruikte bronnen:
•
Interview (beroepskrachten en houder tijdens locatiebezoek op 14-02-2019)
•
Pedagogisch beleidsplan (ontvangen per email op 07-03-2019)
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Accommodatie
In dit onderdeel van de inspectie worden de inspectiebevindingen over het domein ‘Accommodatie’
belicht. Per aspect worden eerst de bevindingen beschreven over het kindercentrum. Daarna volgt
een oordeel op basis van de huidige wet- en regelgeving.

Eisen aan ruimtes
Bij dagopvang beschikt elke stamgroep over een afzonderlijke vaste groepsruimte. Per aanwezig
kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² binnenspeelruimte en 3 m² buitenspeelruimte
beschikbaar. 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 in ieder geval
aangrenzend aan het gebouw waarin het kindercentrum is gevestigd. 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.
Voor kinderen tot de leeftijd van anderhalf jaar beschikt het kindercentrum over een op het aantal
aanwezige kinderen afgestemde afzonderlijke slaapruimte.
Het kindercentrum heeft de beschikking over een afzonderlijke vaste groepsruimte. Uit
onderstaand schema blijkt dat het kindercentrum over voldoende m² binnen- en buitenspeelruimte
beschikt voor maximaal 22 kindplaatsen.
Maximaal aantal kindplaatsen

Aantal beschikbare m²

Totaal aan m² per kind

2 stamgroepen met maximaal
22 kindplaatsen

Binnenspeelruimte:
1. Groepsruimte
(Grote groep): 70m²

Binnenspeelruimte:
1. Grote groep:
70m² : 16 kindplaatsen
= 4,4m² per kind
2. Kleine groep:
62m² : 8 kindplaatsen
= 7,7m² per kind

1. Grote groep:
maximaal 16
kindplaatsen
2. Kleine groep: maximaal
8 kindplaatsen

2. Groepsruimte
(Kleine groep): 62m²

Buitenspeelruimte:
Eigen aangrenzende
buitenspeelruimte: ongeveer 90m²

Buitenspeelruimte:
90 m² : 22 kindplaatsen
= ruim 4m² per kind

De binnenspeelruimte en de buitenspeelruimte zijn passend ingericht in overeenstemming met het
aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen. Zowel de binnen- als de buitenspeelruimte zijn
volgens de beroepskrachten toegankelijk voor de kinderen. Toegankelijk betekent dat er geen
belemmeringen mogen zijn om bijv. buiten te spelen. De opvang moet zo georganiseerd zijn dat
kinderen, als ze daar behoefte aan hebben, te allen tijde buiten kunnen spelen.
Het kindercentrum beschikt over drie slaapkamers met in totaal 4 stapelbedjes. Daarnaast beschikt
het kindcentrum over de mogelijkheid om een vierde slaapkamer te realiseren. Het kindcentrum
heeft daarnaast nog één lutje potje en zes stretchers voor de peuters beschikbaar. De slaapruimtes
zijn afgestemd op het aantal op te vangen kinderen.

Gebruikte bronnen:
•
Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (gedurende locatiebezoek, telefonisch- en
emailcontact)
•
Observatie(s) (gedurende locatiebezoek op 14-02-2019)
•
Plattegrond (ingezien tijdens locatiebezoek)
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Overzicht getoetste inspectie-items
Registratie, wijzigingen en administratie
Wijzigingen
De houder van een kindercentrum doet van een wijziging in de daartoe aangewezen gegevens
onverwijld mededeling aan het college, nadat deze wijziging hem bekend is geworden. Hierbij
verzoekt de houder de gegevens te wijzigen.
(art 1.47 lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 2 en 3 Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse
kinderopvang en personenregister kinderopvang)

Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
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)

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop
kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden opgevangen.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang)

Personeel en groepen
Stabiliteit van de opvang voor kinderen
De houder van een kindercentrum deelt de ouders en het kind mee tot welke stamgroep het kind
behoort en welke beroepskracht dan wel beroepskrachten op welke dag aan de desbetreffende
stamgroep zijn toegewezen.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 3 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)

Een kindercentrum beschikt voor kinderen tot de leeftijd van anderhalf jaar over een op het aantal
aanwezige kinderen afgestemde afzonderlijke slaapruimte.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Vestigingsnummer KvK
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:

KDV Barbaborah
000033891710
18
Nee

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

:
:
:
:
:

V.O.F. Visser-Boonstra
Hege Hearewei 20
9051 LH Stiens
65142659
Ja

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

:
:
:
:
:

GGD Fryslân
Postbus 612
8901 BK Leeuwarden
088-2299222
Lesly Marsman

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Leeuwarden
: Postbus 21000
: 8900 JA Leeuwarden

Gegevens toezicht

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

:
:
:
:
:

14-02-2019
13-03-2019
15-03-2019
15-03-2019
15-03-2019

: 22-03-2019
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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 en heeft
aangegeven akkoord te zijn met de inhoud van het inspectierapport.
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