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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. 

De gemeente Dalfsen 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 

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

worden elders in het rapport uitgewerkt. 

Feiten over kindercentrum Winkies 

Kindercentrum Winkies is onderdeel van de overkoepelende organisatie Winkies die meerdere 

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

voormalig kantoorpand aan de Burg. Mulderlaan in Nieuwleusen.  

In het Landelijk Register Kinderopvang staat kindercentrum Winkies geregistreerd met 48 

kindplaatsen. 

Inspectiegeschiedenis 

• 16-04-2020 onderzoek voor registratie; er is geen bezwaar tegen registratie in het Landelijk 

Register. 

• 10-09-2020 onderzoek na registratie; er wordt voldaan aan alle getoetste voorwaarden uit de 

Wet kinderopvang. 

• 10-9-2020 incidenteel onderzoek; er is vanuit de GGD geen bezwaar tegen een VE-registratie. 

• 26-04-2021 jaarlijks onderzoek; de getoetste voorwaarden voldoen aan 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 zag de beroepskracht-kindratio er als volgt uit: 

Groep 0 jr 1 jr 2jr 3jr Aantal beroepskrachten

Olifanten 3 3 1 - 7/2

Schildpadden 3 3 5 - 12/2

Papagaaien - - 7 9 16/2

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

Olifanten 16 0-4 jaar

Schildpadden 16 0-4 jaar

Papagaaien 16 2-4 jaar

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. 

Op het moment van de inspectie werden twee kinderen van de stamgroep Schildpadden 

opgevangen in een andere stamgroepruimte, de Papagaaien. De houder kon een 
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toestemmingsformulier laten zien dat de ouder akkoord heeft gegeven om het kind te laten 

opvangen in een tweede stamgroepruimte. 

Conclusie 

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

Gebruikte bronnen 

• Toestemmingsformulier(en) 

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

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



6 van 9 

Definitief inspectierapport dagopvang incidenteel onderzoek 11-11-2021 

Kinderdagverblijf Winkies te Nieuwleusen 

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

Aantal kindplaatsen : 48

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja*

* De inhoud van dit rapport wordt gedeeld met de Inspectie van het Onderwijs. De Inspectie van 

het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van de voorschoolse educatie op de 

kinderdagverblijven (voorscholen) en kan onder andere op basis van het GGD-rapport besluiten tot 

een onderzoek. Tevens bekijkt de Inspectie van het Onderwijs of er in de gemeente afspraken zijn 

gemaakt over de voor- en vroegschoolse educatie (artikel 1.63 lid 6 Wet kinderopvang). 

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 : A. Vredenburg

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Dalfsen

Adres : Postbus 35

Postcode en plaats : 7720 AA DALFSEN
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Planning 

Datum inspectie : 11-11-2021

Opstellen concept inspectierapport : 23-11-2021

Zienswijze houder : 29-11-2021

Vaststelling inspectierapport : 29-11-2021

Verzenden inspectierapport naar houder : 30-11-2021

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 30-11-2021

Openbaar maken inspectierapport : 14-12-2021
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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. 


