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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.
De gemeente Huizen heeft op 14 november 2018 een aanwijzing verstuurd en GGD Gooi en
Vechtstreek de opdracht gegeven om bij kinderdagverblijf Goudlokje een nader onderzoek uit te
voeren.
Op 12 december 2018 heeft het nader onderzoek plaatsgevonden. In dit nader onderzoek zijn
items, waaraan tijdens de vorige inspectie niet werd voldaan, opnieuw beoordeeld.
Beschouwing
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over het
kindercentrum en de inspectiegeschiedenis, volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden
elders in het rapport per domein verder uitgewerkt.
Algemeen
Kinderdagverblijf Goudlokje maakt onderdeel uit van kinderopvangorganisatie Koningskinderen. De
locatie is gevestigd op de Vissersstraat in Huizen sinds 1 juni 2016. Er zijn op de locatie 6 groepen
voor dagopvang en 2 groepen voor buitenschoolse opvang gevestigd.
Koningskinderen biedt dagopvang en buitenschoolse opvang aan in verschillende vestigingen in 't
Gooi waarbij in inrichting, activiteiten en pedagogisch beleid een accent ligt op de sprookjes van
onder andere de gebroeders Grimm.
Inspectiegeschiedenis
Tijdens het onderzoek na registratie van 2016 en het jaarlijks onderzoek van 2017 zijn geen
overtredingen geconstateerd. Op 23 januari 2018 heeft er een incidenteel onderzoek
plaatsgevonden op de inzet van beroepskrachten en de stabiliteit van de stamgroepen.
Op 17 september 2018 heeft er een incidenteel onderzoek plaatsgevonden naar aanleiding van het
wijzigingsverzoek van de houder om het aantal kindplaatsen te wijzigen.
In januari 2018 heeft er een incidenteel onderzoek plaatsgevonden. Aan alle getoetste
voorwaarden werd voldaan.
Bij het jaarlijks onderzoek van oktober 2018 is geconstateerd dat aan de beoordeelde voorwaarden
ten aanzien van het aantal beroepskrachten niet volledig is voldaan, omdat de tijden waarop van
de beroepskracht-kind-ratio kan worden afgeweken niet duidelijk waren vastgelegd. Aan de overige
getoetste voorwaarden werd voldaan.
Huidige inspectie
Het onaangekondigde nader onderzoek vond plaats op 12 december 2018. Er is gesproken met de
aanwezige beroepskrachten. De benodigde documenten konden op de locatie worden ingezien.
Aan alle getoetste voorwaarden zoals hieronder beschreven is voldaan. De toezichthouder
adviseert de handhaving op deze voorwaarde te beëindigen.
Advies aan College van B&W
Geen handhaving.

3 van 6
Definitief inspectierapport dagopvang nader onderzoek 12-12-2018
Goudlokje te Huizen

Observaties en bevindingen
Personeel en groepen
Een vertrouwde en veilige omgeving is een noodzakelijke voorwaarde voor de ontwikkeling van het
kind. De houder dient daarnaast zorg te dragen voor de juiste verhouding tussen het aantal
beroepskrachten en het aantal kinderen per leeftijdscategorie (beroepskracht-kindratio).
De bevindingen van de toezichthouder van de getoetste items binnen het domein ‘Personeel en
groepen’ staan hieronder beschreven.
Aantal beroepskrachten
De verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige
kinderen in een stamgroep (beroepskracht-kindratio) wordt op basis van rekenregels berekend.
Voor de berekening is gebruik gemaakt van de rekentool op www.1ratio.nl.
Bij de onaangekondigde inspectie is de volgende beroepskracht-kindratio geconstateerd;
Naam groep

Leeftijd
kinderen

Babygroep
Dreumesgroep
Peutergroep 1
Peutergroep2
Compact
Peuterspeelzaal

0-2 jaar
1-3 jaar
2-4 jaar
2-4 jaar
0-4 jaar
2- jaar

Maximale
omvang
groep
15
15
15
15
14
14

Aantal
aanwezige
kinderen
2
10
7
9
6
gesloten op
woensdag

Aantal
beroepskrachten
nodig
1
2
1
2
1
-

Aantal
beroepskrachten
aanwezig
1
2
1
2
1
-

Kinderdagverblijf Goudlokje biedt tien uur of langer per dag opvang aan. De houder mag voor ten
hoogste drie uur per dag afwijken van het minimaal in te zetten beroepskrachten op het aantal
aanwezige kinderen. Deze tijden zijn in het pedagogisch werkplan opgenomen. De aanwezige
duplicaten komen overeen met de originele werkplannen. Ten tijde van de inspectie werd er buiten
deze tijden niet afgeweken van de beroepskracht-kindratio.
Conclusie
Geconcludeerd is dat aan de beoordeelde voorwaarden ten aanzien van het aantal beroepskrachten
is voldaan. De toezichthouder adviseert de handhaving op deze voorwaarde te beëindigen.
Gebruikte bronnen:

Interview (aanwezige beroepskrachten)

Observaties (onaangekondigd op 12 december 2018)

Presentielijsten (12 december 2018)

Personeelsrooster (week 49 en 50)

Pedagogisch werkplan en duplicaat
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Overzicht getoetste inspectie-items
Personeel en groepen
Aantal beroepskrachten
De verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige
kinderen in een stamgroep (beroepskracht-kindratio) wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage
1a, onderdeel a bij het besluit en de daarbij behorende rekenregels.
Gebruik kan worden gemaakt van de rekentool op de website www.1ratio.nl
Indien bij dagopvang per dag ten minste tien aaneengesloten uren opvang wordt geboden, kunnen
in afwijking van het vereist aantal minimaal in te zetten beroepskrachten, voor ten hoogste drie
uren per dag minder beroepskrachten worden ingezet. Dit met inachtneming van de in het
pedagogisch beleidsplan vastgestelde tijden waarop minder beroepskrachten kunnen worden
ingezet dan minimaal vereist op grond van de beroepskracht-kindratio alsmede de tijden waarop in
ieder geval niet daarvan wordt afgeweken.
Gedurende de uren dat minder beroepskrachten worden ingezet wordt ten minste de helft van het
aantal vereiste beroepskrachten ingezet. De afwijkende inzet kan op de dagen van de week
verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a en 7 lid 1, 2 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Vestigingsnummer KvK
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:
:

Goudlokje
http://www.konings-kinderen.com
000033593582
88
Nee

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

:
:
:
:
:
:

Koningskinderen B.V.
Beerensteinerlaan 73
1406NR Bussum
www.konings-kinderen.nl
32057627
Ja

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

:
:
:
:
:

GGD Gooi & Vechtstreek
Postbus 251
1400AG Bussum
035-6926377
N. de Jongh

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Huizen
: Postbus 5
: 1270AA HUIZEN

Gegevens toezicht

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

:
:
:
:
:
:

12-12-2018
17-12-2018
Niet van toepassing
28-12-2018
28-12-2018
28-12-2018

: 04-01-2019
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