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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 nader onderzoek richt zich, in opdracht van de gemeente, op de overtredingen die beschreven 
staan in de brief die de houder van de gemeente Smallingerland heeft ontvangen (d.d. 20-08-
2019, met kenmerk 52001-01). 
 

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  
Kinderdagverblijf Kideo is gevestigd in Drachten en biedt zowel reguliere als flexibele opvang aan. 
Het kinderdagverblijf is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang met 45 kindplaatsen. 
Het kinderdagverblijf werkt met vier stamgroepen; een babygroep voor kinderen van 0 - 1 jaar, 
een dreumesgroep voor kinderen van 1 – 2 jaar en twee peutergroepen voor kinderen van 2 – 4 
jaar. Het kinderdagverblijf is vijf dagen per week geopend. 
 
Inspectiegeschiedenis 
25-01-2016: Jaarlijks onderzoek: Advies: Niet handhaven. 
16-05-2017: Jaarlijks onderzoek: Advies: Niet handhaven. 
09-07-2018: Jaarlijks onderzoek: Advies: Niet handhaven. 
03-06-2019: Jaarlijks onderzoek: Advies: Handhaven op de volgende domeinen: Verklaring 
omtrent het gedrag, Stabiliteit van de opvang voor kinderen, Meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling en het domein Oudercommissie. 
Gemeente Smallingerland heeft besloten te handhaven op het domein stabiliteit van de opvang 
voor kinderen. 
 
Inspectiebevindingen 
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 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 
 
 

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. Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een 
beroepskracht van het kind die onder andere periodiek de ontwikkeling van het kind met de ouders 
bespreekt.  
 
Bevindingen vorig inspectiebezoek d.d. 03-06-2019 
Het kindercentrum staat in het Landelijk Register Kinderopvang geregistreerd met maximaal 40 
kindplaatsen. Het kindercentrum werkt in de praktijk met 4 stamgroepen. De verdeling van de 
stamgroep(en) is als volgt in de praktijk: 
 
Groep Leeftijd Aantal kinderen 
1 0-1 jaar 9 
2 1-2 jaar 10 
3 2-4 jaar 16 
4 2-4 jaar 5 

 
Uit de steekproef van de aanwezigheidslijsten van de kinderen en de roosters van de 
beroepskrachten met betrekking tot de periode week 19 t/ week 22 van 2019 en tijdens het 
onderzoek op het kindercentrum blijkt dat de opvang plaatsvindt in stamgroepen. 
 
Tijdens het intakegesprek wordt aangegeven in welke stamgroep het kind zit en welke 
beroepskrachten op welke dag(delen) werkzaam zijn. Ieder kind maakt gedurende een week 
gebruik van ten hoogste maximaal 2 verschillende stamgroepsruimtes. 
 
Aan een kind in de leeftijd tot één jaar worden ten hoogste twee vaste beroepskrachten 
toegewezen, waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat 
kind. 
 
Aan een kind van één jaar of ouder worden ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen, 
waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat kind. 
 
Uit de gesprekken met de beroepskracht(en) blijkt dat aan ieder kind een mentor is toegewezen. 
De mentor is een beroepskracht die werkt op de groep van het kind. Volgens de beroepskracht(en) 
bespreekt de mentor eenmaal in het jaar de ontwikkeling van het kind met de ouders. Tevens is de 
mentor het aanspreekpunt voor de ouders bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van 
het kind. 
 
De toezichthouder heeft onderstaande overtreding(en) geconstateerd: 
Een kind wordt niet opgevangen in één stamgroep met de daarbij behorende maximale 
groepsgrootte. De maximale groepsgrootte wordt op twee momenten overschreden: 
• 07-05-2019 Peutergroep 1 en 2 samen      totaal 18 kinderen 
• 23-05-2019 Peutergroep 1 en 2 samen      totaal 17 kinderen 
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Bevindingen huidig nader onderzoek 
Inmiddels staat de houder geregistreerd met 45 kindplaatsen in het Landelijk Register 
Kinderopvang. Het kindercentrum werkt in de praktijk met 4 stamgroepen. De verdeling van de 
stamgroep(en) is als volgt in de praktijk: 
  
Groep Leeftijd Aantal kinderen 
1 0-1 jaar 9 
2 1-2 jaar 10 
3 2-4 jaar 16 
4 2-4 jaar 10 

 
Uit de steekproef van de aanwezigheidslijsten van de kinderen en de roosters van de 
beroepskrachten met betrekking tot de periode 03-09-2019 t/m 27-09-2019 blijkt dat de opvang 
plaatsvindt in stamgroepen. De maximale groepen worden niet overschreden. 
 
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. 
 

Gebruikte bronnen 

• Presentielijsten (03-09-2019 t/m 27-09-2019) 
• Personeelsrooster (03-09-2019 t/m 27-09-2019) 
• Emailcontact met de locatieverantwoordelijke op 
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Overzicht getoetste inspectie-items 
 

Personeel en groepen 
 

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. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kideo Drachten B.V. 
Website : http://www.kideo.nl  
Aantal kindplaatsen : 45 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 

Gegevens houder 
Naam houder : Kideo Drachten B.V. 
Adres houder : Hereweg 77 
Postcode en plaats : 9725 AC Groningen 
KvK nummer : 01114424 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Fryslân 
Adres : Postbus 612 
Postcode en plaats : 8901 BK Leeuwarden 
Telefoonnummer : 088-2299222 
Onderzoek uitgevoerd door :  Marja de Jong 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Smallingerland 
Adres : Postbus 10000 
Postcode en plaats : 9200 HA DRACHTEN 
 

Planning 
Datum inspectie : 30-09-2019 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 08-10-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 09-10-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 09-10-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 23-10-2019 
 
 
 
 
 
 


