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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.
Op verzoek van de gemeente Kampen is er een nader onderzoek uitgevoerd bij KDV De Mirt te
Kampen.
Tijdens het jaarlijks onderzoek van 24-8-2021 en het nader onderzoek op 2-12-2021 heeft de
toezichthouder overtredingen geconstateerd, waarover herstelafspraken zijn gemaakt met de
houder.
Dit nader onderzoek doet uitspraken over het doorgevoerde herstel naar aanleiding van
geconstateerde overtredingen. In dit nader onderzoek beoordeelt de toezichthouder dus alleen het
herstel en niet alle andere wettelijke voorschriften.

Beschouwing
Deze beschouwing beschrijft de resultaten van het nader onderzoek. Na de inspectie geschiedenis
van kinderdagverblijf De Mirt volgt de conclusie van het nader onderzoek.
Inspectiegeschiedenis
•
29-05-2018 onderzoek voor registratie; vanuit de GGD zijn er geen bezwaren tegen de
exploitatie van de locatie KDV de Mirt;
•
24-09-2018 onderzoek na registratie; er is een tekortkoming vastgesteld m.b.t. het
scholingsplan voorschoolse educatie. Tevens is er gebruik gemaakt van overleg en overreding
bij de voorwaarde m.b.t. de verklaring omtrent gedrag en het personenregister en de
voorwaarde m.b.t. de stabiliteit van de opvang voor kinderen;
•
17-01-2019 nader onderzoek; de eerder geconstateerde tekortkoming is hersteld;
•
27-08-2019 jaarlijks onderzoek; er is herstelaanbod toegepast m.b.t. het domein Veiligheid en
gezondheid waarna alle getoetste voorwaarden voldoen aan de Wet kinderopvang;
•
06-02-2020 jaarlijks onderzoek; de getoetste voorwaarden voldoen aan de Wet kinderopvang;
•
11-06-2020 incidenteel onderzoek; er is geen bezwaar tegen de uitbreiding van totaal 28
kindplaatsen.
•
24-08-2020 jaarlijks onderzoek; er zijn tekortkomingen vastgesteld met betrekking tot het
domein 'Veiligheid en gezondheid en het domein 'Accommodatie en inrichting'. Daarnaast
waren de verklaringen omtrent het gedrag van het onderbouwpersoneel van school onder de
aandacht. De overige getoetste voorwaarden voldoen aan de eisen uit de Wet kinderopvang.
•
02-12-2021 nader onderzoek; de tekortkoming t.a.v. het domein 'Veiligheid en gezondheid' is
hersteld. De voorwaarden t.a.v. het domein Personeel en groepen en t.a.v. het domein
Accomodatie en inrichting voldoen nog niet volledig aan de Wet kinderopvang.
Conclusie nader onderzoek
Met betrekking tot het domein Personeel en groepen is niet voldaan aan de voorwaarde. De overige
getoetste voorwaarden voldoen aan de eisen uit de Wet kinderopvang.
In onderstaand inspectierapport zijn de bevindingen per domein beschreven en toegelicht.
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Advies aan College van B&W
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid.
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Observaties en bevindingen
Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
Bevindingen jaarlijks onderzoek 24-08-2021:
De beroepskrachten en vrijwilliger, die tijdens het inspectiebezoek aanwezig waren, hebben een
geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), zijn geregistreerd en gekoppeld aan de houder
binnen het Personen Register Kinderopvang (PRK). Tijdens de inspectie waren er in de
buitenspeelruimte leerkrachten die toezicht hielden op de onderbouwkinderen. Deze leerkrachten
die in aanraking komen met de kinderen van de kinderopvang dienen een VOG voor de
kinderopvang te overleggen, te registreren en te koppelen aan de houder.
Bevindingen nader onderzoek 02-12-2021:
Een beroepskracht van de locatie geeft aan dat dit momenteel nog onder de aandacht is van de
organisatie. Tijdens het beoordelen en het raadplegen van het Personenregister blijkt dat niet elke
leerkracht van groep 0, 1 of groep 2 geregistreerd is in het personenregister en daarbij gekoppeld
is aan de houder CKO Kleurrijk B.V. Conclusie De getoetste voorwaarde bij het domein ‘Personeel
en groepen’ is niet conform de Wet kinderopvang.
Bevindingen nader onderzoek 09-02-2022:
Tijdens het onderzoek blijkt dat er destijds wel aanvragen gedaan zijn voor de verklaringen
omtrent het gedrag, maar dat deze nooit geregistreerd en gekoppeld zijn binnen het
personenregister. De houder heeft nieuwe aanvragen laten doen, omdat de vorige versie te oud
was om alsnog te registreren.
Op 22-03-2022 zijn de betreffende leerkrachten nog niet gekoppeld aan de houder.
Conclusie
De getoetste voorwaarde bij het domein ‘Personeel en groepen’ is niet conform de Wet
kinderopvang.
Op basis hiervan is geconstateerd dat de overtreding van de volgende voorwaarde(n) nog niet is
hersteld:
In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn:
a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum;
b. de participerende ouder;
c. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een
uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een
onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden
opgevangen;
d. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen worden opgevangen;
e. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over
de kinderen die worden opgevangen;
f. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd
hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn
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of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres.
Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met f
ingeschreven in het personenregister kinderopvang.
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang)
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Accommodatie

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
De binnenruimte en de buitenruimte moeten groot genoeg zijn. Ook zijn de ruimtes voor de
kinderen veilig en toegankelijk. De inrichting van de ruimtes stimuleert de kinderen om te spelen.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een
beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.
Eisen aan ruimtes
Bevindingen jaarlijks onderzoek 24-08-2021.
Buitenspeelruimte KDV de Mirt maakt gebruik van het aangrenzende schoolplein waar ook de
kinderen van de onderbouw in de pauze spelen. Het plein biedt voldoende ruimte voor de dag- en
peuteropvangkinderen. Wanneer er gelijktijdig kleuters aanwezig zijn, is de buitenspeelruimte
beperkt en onveilig.
Bevindingen nader onderzoek 02-12-2021.
Tijdens het nader onderzoek blijkt dat de kinderen nog steeds alleen op afgesproken tijden buiten
kunnen spelen. In de praktijk is dit buiten de speel- en of pauzetijden van de kleuters om. Uit het
gesprek met de beroepskracht blijkt dat de beperkte tijden niet overeenkomen met de behoefte
van de dagopvang groep.
De buitenspeelruimte is daarmee beperkt toegankelijk voor het kinderdagverblijf. Dit is niet
conform de Wet kinderopvang. Toegankelijk betekent dat er geen belemmeringen mogen zijn om
buiten te spelen. De opvang moet zo georganiseerd zijn dat kinderen, als ze daar behoefte aan
hebben, buiten kunnen spelen in een aangrenzende buitenspeelruimte. De buitenspeelruimte is qua
inrichting aangepast. Er is een buitenslaapruimte gerealiseerd achter een omheining. Binnen deze
omheining is nog een beperkte speelruimte over voor de allerjongsten.
Ervan uit gaande dat de peutergroep naast het spelen van de kleuters wel gebruik kan maken van
het schoolplein (mits de veiligheidsafspraken worden uitgevoerd) zou voor het kinderdagverblijf
een eigen buitenspeelruimte van 36 m2 (12x 3m2) van maximaal 12 kinderen voldoende zijn. Op
dit moment is deze buitenspeelruimte zonder belemmering niet beschikbaar.
Bevindingen nader onderzoek 10 februari 2022.
Inmiddels is er een alternatieve mogelijkheid voor het kinderdagverblijf, om op elk gewenst
moment de kinderen buiten te kunnen laten spelen. Het IKC heeft een andere aangrenzende
omheinde buitenspeelruimte beschikbaar waar alleen het kinderdagverblijf op dat moment gebruik
van kan maken. Deze buitenspeelruimte van ongeveer 80 m2 is alleen vanuit het schoolgebouw te
bereiken en is dus niet aangrenzend aan de binnenspeelruimte van het kinderdagverblijf.
Daarnaast maakt het kinderdagverblijf ook gebruik van een wagen waardoor ze met de kinderen
o.a. naar een speelweide toe kunnen gaan.
Beide alternatieve mogelijkheden op basis van een activiteit bieden een passende oplossing voor
de momenten op de dag dat het kinderdagverblijf niet op een veilige manier gebruik kan maken
van het aangrenzende schoolplein.
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Conclusie
De getoetste voorwaarde bij het domein ’Accommodatie’ is conform de Wet kinderopvang.
Gebruikte bronnen
•
•

Interview manager/ locatieverantwoordelijke (locatie directeur)
Foto's van de buitenruimte ontvangen op 10-02-2022
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Overzicht getoetste inspectie-items
Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn:
a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum;
b. de participerende ouder;
c. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een
uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een
onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden
opgevangen;
d. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen worden opgevangen;
e. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over
de kinderen die worden opgevangen;
f. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd
hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn
of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres.
Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met f
ingeschreven in het personenregister kinderopvang.
(art 1.50 lid 3 Wet 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)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening

: KDV De Mirt

Website

: http://www.kleurrijk.nl

Vestigingsnummer KvK

: 000040590569

Aantal kindplaatsen

: 28

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

: CKO KleurRijk B.V.

Adres houder

: Mr E.N. van Kleffensstraat 6

Postcode en plaats

: 6842 CV Arnhem

KvK nummer

: 50442090

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. van Dijk

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente

: Kampen

Adres

: Postbus 5009

Postcode en plaats

: 8260 GA KAMPEN
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Planning
Datum inspectie

: 10-02-2022

Opstellen concept inspectierapport

: Niet van toepassing

Zienswijze houder

: Niet van toepassing

Vaststelling inspectierapport

: 22-03-2022

Verzenden inspectierapport naar houder

: 22-03-2022

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 22-03-2022

Openbaar maken inspectierapport

: 05-04-2022
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