
Inspectierapport 

Kinderdagverblijf Winkies (KDV) 

Kollergang 13 

7773 NG Hardenberg 

Registratienummer 304630810 

Toezichthouder: GGD IJsselland 

In opdracht van gemeente:  Hardenberg 

Datum inspectie: 10-11-2021 

Type onderzoek: Incidenteel onderzoek 

Status:  Definitief 

Datum vaststelling inspectierapport: 30-11-2021 



2 van 8 

Definitief inspectierapport dagopvang incidenteel onderzoek 10-11-2021 

Kinderdagverblijf Winkies te Hardenberg 

Inhoudsopgave 

Het onderzoek .................................................................................................................... 3

Onderzoeksopzet ............................................................................................................. 3

Beschouwing ................................................................................................................... 3

Advies aan College van B&W ............................................................................................. 3

Observaties en bevindingen .................................................................................................. 4

Personeel en groepen ....................................................................................................... 4

Overzicht getoetste inspectie-items ....................................................................................... 5

Personeel en groepen ....................................................................................................... 5

Gegevens voorziening .......................................................................................................... 6

Opvanggegevens ............................................................................................................. 6

Gegevens houder ............................................................................................................. 6

Gegevens toezicht ............................................................................................................... 6

Gegevens toezichthouder (GGD) ........................................................................................ 6

Gegevens opdrachtgever (gemeente) ................................................................................. 6

Planning ......................................................................................................................... 6

Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum .............................................................................. 8



3 van 8 

Definitief inspectierapport dagopvang incidenteel onderzoek 10-11-2021 

Kinderdagverblijf Winkies te Hardenberg 

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 gemeente Hardenberg heeft de toezichthouder de opdracht gegeven om een incidenteel 

onderzoek uit te voeren. Tijdens dit onderzoek worden de items m.b.t. aantal beroepskrachten en 

stabiliteit van de opvang voor kinderen beoordeeld. 

Beschouwing 

Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over 

kinderdagverblijf Winkies en de inspectiegeschiedenis, volgen de bevindingen op hoofdlijnen. Deze 

worden elders in het rapport uitgewerkt. 

Feiten over kinderdagverblijf Winkies 

Het kinderdagverblijf is onderdeel van de overkoepelende organisatie Winkies die meerdere 

kinderopvanglocaties heeft binnen de regio IJsselland. Het kindercentrum is gehuisvest in een pand 

op een industrieterrein in Hardenberg. Naast dagopvang wordt er op deze locatie ook 

buitenschoolse opvang geboden. 

In het Landelijk Register Kinderopvang staat deze locatie geregistreerd met 38 kindplaatsen. 

Inspectiegeschiedenis 

• 20-08-2019 onderzoek voor registratie: er is geen bezwaar tegen registratie van de locatie 

met 38 kindplaatsen. 

• 10-02-2020 onderzoek na regsitratie: er wordt voldaan (na herstelaanbod) aan alle getoetste 

voorwaarden uit de Wet kinderopvang.   

• 26-04-2021 jaarlijks onderzoek: er wordt voldaan aan alle getoetste voorwaarden uit de Wet 

kinderopvang.     

Bevindingen op hoofdlijnen 

Tijdens dit incidenteel onderzoek voldoen alle getoetste voorwaarden aan de eisen uit de Wet 

kinderopvang. 

In onderstaand inspectierapport zijn de bevindingen per domein beschreven en toegelicht. 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen

Personeel en groepen 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

Binnen de dagopvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste stamgroepen. Er moet 

voldoende personeel op elke groep zijn. Hoeveel beroepskrachten nodig zijn, is afhankelijk van het 

aantal kinderen en hun leeftijd. 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 

stagiaires 

Beroepskracht-kindratio 

De verhouding tussen het minimum aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 

kinderen is conform de Wet kinderopvang. 

Op het moment van de inspectie is 1 groep aanwezig met 10 kinderen en 2 beroepskrachten. 

De toezichthouder heeft de presentielijsten van week 42 en 43 2021 opgevraagd en beoordeeld. 

Ook hieruit blijkt dat de verhoudingen tussen het mininaam aantal in te zetten beroepskrachten en 

het aantal aanwezige kinderen conform de Wet kinderopvang is.  

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Er wordt met de volgende stamgroepen gewerkt: 

Naam groep Maximaal aantal kinderen Leeftijdsopbouw

kdv 16 0-4 jaar

peuters 16 2-4 jaar

Op het moment van de inspectie is alleen de groep kdv aanwezig. 

Er wordt voldaan aan de maximale groepsgrootte volgens de richtlijnen van het Besluit kwaliteit 

kinderopvang. 

Kinderen maken deel uit van één vaste stamgroep. Ouders zijn op de hoogte gesteld tot welke 

stamgroep hun kind behoort. Per week maakt een kind gebruik van ten hoogste twee 

stamgroepruimtes. 

Conclusie 

De getoetste voorwaarden bij het domein Personeel en groepen zijn conform de Wet kinderopvang. 

Gebruikte bronnen 

• Presentielijsten (4-11-2021, week 42 en 43) 

• Personeelsrooster (4-11-2021, week 42 en 43) 



5 van 8 

Definitief inspectierapport dagopvang incidenteel onderzoek 10-11-2021 

Kinderdagverblijf Winkies te Hardenberg 

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 de rekenregels;  

-indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep de verhouding tussen het 

minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de 

gecombineerde groep wordt bepaald op grond van de rekenregels. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4, 7, 9 en bijlage 1 onderdeel 

a en c Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9 Regeling Wet kinderopvang) 

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. 

Indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep wordt de maximale grootte van de 

gecombineerde groep bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c van het Besluit kwaliteit 

kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8, 9 en 10 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Kinderdagverblijf Winkies

Website : http://www.kinderdagverblijfwinkies.nl

Vestigingsnummer KvK : 000029488249

Aantal kindplaatsen : 38

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee

Gegevens houder 

Naam houder : Kinderdagverblijf Winkies

Adres houder : Kollergang 6

Postcode en plaats : 7773 NH Hardenberg

KvK nummer : 60274107

Aansluiting geschillencommissie : Ja

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD IJsselland

Adres : Postbus 1453

Postcode en plaats : 8001 BL ZWOLLE

Telefoonnummer : 038-4 281 686

Onderzoek uitgevoerd door : I. Moerenhout

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Hardenberg

Adres : Postbus 500

Postcode en plaats : 7770 BA HARDENBERG

Planning 

Datum inspectie : 10-11-2021

Opstellen concept inspectierapport : 23-11-2021

Zienswijze houder : Niet van toepassing
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Vaststelling inspectierapport : 30-11-2021

Verzenden inspectierapport naar houder : 01-12-2021

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 01-12-2021

Openbaar maken inspectierapport : 15-12-2021
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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. 


