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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 9 juli 2019 is er in opdracht van de gemeente Doetinchem een nader onderzoek uitgevoerd
bij KDV De Lavendeltuin. Tijdens het jaarlijks onderzoek van d.d. 18 december 2018 heeft de
toezichthouder overtredingen geconstateerd waarover de gemeente herstelafspraken heeft
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
Kindcentrum de Lavendeltuin van kinderopvangorganisatie Kindernet BV. is gehuisvest in
basisschool de Plattenburg te Doetinchem. Er zijn 2 stamgroepen. Er wordt opvang geboden aan
kinderen in de leeftijd van 1,5 - 4 jaar.
Op beide groepen vindt VE-aanbod plaats. Daarnaast doet groep 1 mee aan een experiment
meertalige dagopvang; ProjectMIND.
Inspectiegeschiedenis
27-07-2016: onderzoek voor registratie, aan de onderzochte voorschriften wordt voldaan. Positief
advies tot opname in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK)
24-11-2016: onderzoek na registratie, aan de onderzochte voorschriften wordt voldaan;
26-10-2017: jaarlijks onderzoek, er is een overtreding geconstateerd op het domein veiligheid en
gezondheid;
18-12-2018: jaarlijks onderzoek. Er zijn nieuwe overtredingen geconstateerd op de domeinen
•
pedagogisch klimaat,
•
personeel en groepen
•
accommodatie
De gemeente heeft de houder herstelmaatregelen opgelegd middels een aanwijzing van 27 mei
2019.
Bevindingen
De toezichthouder constateert tijdens dit nader onderzoek, dat:
•
de overtreding binnen het domein pedagogisch klimaat is hersteld;
•
één overtreding binnen het domein personeel en groepen is hersteld;
•
de andere overtredingen zijn blijven voortbestaan binnen domein personeel en groepen;
•
de overtreding binnen het domein accommodatie niet is hersteld binnen de gestelde termijn.
Zie voor een nadere toelichting het rapport.

Advies aan College van B&W
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder er zorg voor dat in de
opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld, waarbij invulling wordt gegeven
aan wettelijke aspecten van verantwoorde kinderopvang.
Bij dit nader onderzoek is het onderdeel omtrent de beschrijving van de 3-uursregeling getoetst in
het pedagogisch werkplan.
Daarnaast zijn op het domein voorschoolse educatie, de onderdelen:
•
beroepskwalificatie,
•
VE-kwalificatie en
•
3F taalniveau
onderzocht van beroepskrachten van KDV De Lavendeltuin.
Tijdens de vorige inspectie van 18-12-2018 voldeden bovengenoemde onderdelen niet.
De gemeente heeft de houder herstelmaatregelen hieromtrent opgelegd middels een aanwijzing
van 27 mei 2019.

Pedagogisch beleid
In het pedagogisch beleidsplan is opgenomen een concrete beschrijving van de tijden waarop
wordt afgeweken van de beroepskracht-kindratio en een beschrijving van de tijden waarop in ieder
geval niet daarvan wordt afgeweken en wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio.
Conclusie:
De overtreding is hersteld. Het pedagogisch werkplan voldoet aan het onderzochte voorschrift.

Voorschoolse educatie
Op KDV De Lavendeltuin wordt op beide groepen (groep 1 en 2) VE-aanbod gegeven.
Beroepskwalificatie
De beroepskrachten van KDV De Lavendeltuin, ingeroosterd in de week van het inspectiebezoek,
zijn in het bezit van een geldige beroepskwalificatie zoals opgenomen in de meest recent
aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.
VE-kwalificatie
Niet alle beroepskrachten die worden ingezet op de locatie zijn in het bezit van een afgeronde
opleiding die specifiek is gericht op het verwerven van kennis en vaardigheden met betrekking tot
voorschoolse educatie als genoemd in het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse
educatie. Uit het door de locatieverantwoordelijke opgestuurde opleidingsplan blijkt, dat in ieder
geval 2 beroepskrachten met de VE-scholing zijn gestart.
De beroepskracht die tijdens het inspectiebezoek aanwezig was op groep 1 is niet in het bezit van
een VE-certificaat. Zij is zelfstandig verantwoordelijk voor de groep.
In groep 2 is tijdens het inspectiebezoek een beroepskracht aanwezig met een certificaat van een
afgeronde scholing VE.
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3F taalniveau
Nog niet alle beroepskrachten VE hebben aantoonbaar 3F taalniveau op de onderdelen Mondelinge
Taalvaardigheid en Lezen.
Conclusie:
De overtredingen zijn niet volledig hersteld. Een deel van de beroepskrachten beschikt niet over
een geldig VE-certificaat. Niet alle beroepskrachten beschikken over aantoonbaar 3F taalniveau.
Op basis hiervan is geconstateerd dat de overtreding van de volgende voorwaarde(n) nog niet is
hersteld:
Onderdeel van een beroepsopleiding vormt ten minste een met gunstig gevolg afgesloten
keuzedeel dat is gericht op het ontwikkelingsgericht werken in de voorschoolse educatie en dat ten
minste kennis en vaardigheden omvat met betrekking tot:
a. het werken met programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie,
b. het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, in het bijzonder op de gebieden taal,
rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling,
c. het volgen van de ontwikkeling van peuters en het hierop afstemmen van het aanbod van
voorschoolse educatie,
d. het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen, en
e. het vormgeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan
een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie.
In afwijking hiervan is het keuzedeel niet vereist indien de genoemde kennis en vaardigheden al
onderdeel zijn van de beroepsopleiding waarop de kwalificatie is gericht.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 2 en 3 onder a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit
voorschoolse educatie)
OF
De bezitter van een getuigschrift dat niet een keuzedeel voorschoolse educatie in de
beroepsopleiding omvat, maakt aantoonbaar dat met gunstig gevolg scholing is afgerond,
bestaande uit ten minste 12 dagdelen, die specifiek is gericht op het verwerven van kennis en
vaardigheden met betrekking tot voorschoolse educatie als genoemd in het Besluit
basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse
educatie)
De beroepskracht voorschoolse educatie beheerst aantoonbaar ten minste niveau 3F op de
onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse
educatie)

Gebruikte bronnen
•
•
•
•
•

Interview (beroepskrachten)
Pedagogisch werkplan (versie 10 02-2019)
Certificaten voorschoolse educatie
Opleidingsplan voorschoolse educatie
Beroepskwalificaties
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Personeel en groepen
Dit domein belicht de inspectiebevindingen over het domein "Personeel en groepen".
Er worden eisen gesteld aan het personeel en in de inzet van leerlingen, in dit domein wordt
toegelicht of aan de eisen hieromtrent wordt voldaan.
Tijdens het inspectie-onderzoek van 18-12-2018 is er een overtreding geconstateerd op de inzet
van leerlingen.
De gemeente heeft de houder een herstelmaatregel hieromtrent opgelegd middels een aanwijzing
van 27 mei 2019.
Dit onderdeel is getoetst tijdens dit nader onderzoek.

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
De BBL-er bij de vorige inspectie werkzaam op de locatie, is niet langer werkzaam voor KDV De
Lavendeltuin. Er zijn momenteel geen andere stagiaires of beroepskrachten in opleiding op de
locatie.
Conclusie:
De overtreding is hersteld/ de situatie is niet meer aan de orde.

Gebruikte bronnen
•
•

Interview (beroepskrachten)
Personeelsrooster

Accommodatie
De houder van een kindercentrum moet zorgdragen voor passend ingerichte ruimtes voor spelen
(zowel binnen als buiten) die in overeenstemming zijn met het aantal en de leeftijd van de op te
vangen kinderen.
Hieronder volgen de bevindingen en beoordelingen over de voorwaarden met betrekking tot het
domein "accommodatie ", het onderdeel buitenruimte.
Tijdens de vorige inspectie van 18-12-2018 is een overtreding geconstateerd op het onderdeel
buitenruimte. De gemeente heeft de houder de volgende maatregel opgelegd middels een
aanwijzing van 27 mei 2019:
'U moet er voor zorgen dat in uw kindercentrum de buitenspeelruimte voor kinderen in de leeftijd
tot twee jaar aangrenzend aan het kindercentrum is. Voor kinderen van twee jaar of ouder is de
buitenspeelruimte bij voorkeur aangrenzend aan het kindercentrum, maar in ieder geval
aangrenzend aan het gebouw waarin het kindercentrum is gevestigd.'
Er is een hersteltermijn opgelegd van 2 maanden.
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Eisen aan ruimtes
Er zijn 2 groepen op KDV De Lavendeltuin: groep 1 en groep 2. Beide groepen hebben een eigen
groepsruimte.
Locatie
Groep 1 is gevestigd in een lokaal in basisschool De Plattenburg, groep 2 in een lokaal in de
dependance van dezelfde basisschool. De 2 gebouwen worden gescheiden door een openbaar
loop-/fietspad.
Er heeft sinds de vorige inspectie een wijziging plaatsgevonden in de leeftijdsopbouw van de
stamgroepen.
Groep 1 (schoolgebouw Plattenburg) bestaat uit kinderen in de leeftijd van 3-4 jaar;
Groep 2 (dependance) bestaat uit kinderen in de leeftijd van 1,5 - 3 jaar en 's middags uit kinderen
in de leeftijd van 1,5 -4 jaar.
Groep 1 wordt in de middag na 14.00 uur samengevoegd met groep 2 in de stamgroepruimte van
groep 2.
De situatie ten aanzien van de buitenruimte is voor beide groepen niet veranderd ten
opzichte van de vorige inspectie:
Buitenruimte
De buitenruimte is gelegen op het schoolplein van basisschool De Plattenburg. Een gedeelte van
het plein is afgeschermd door een hekwerk en bedoeld voor de kinderopvang.
Groep 1 kan naar buiten door lopend door de school naar een uitgang naar het plein te lopen, een
gedeelte van het plein over te steken naar de afgeschermde buitenruimte.
Groep 2 verlaat hiervoor de dependance en steekt het openbare loop-/fietspad over, om
vervolgens door de toegang van het kinderdagverblijf de basisschool binnen te gaan en de rest van
de route te volgen, zoals groep 1.
Groep 1 wordt na 14.00 uur toegevoegd aan groep 2 in de dependance van de basisschool. Voor
groep 1 wordt na 14.00 uur de route naar de buitenruimte dezelfde als voor groep 2.
De buitenruimte is, in ieder geval voor groep 2, niet aangrenzend. Daarnaast voor beide groepen in
de middag, als er wordt samengevoegd in de groepsruimte van groep 2, niet aangrenzend. In de
route is een openbaar loop-/fietspad aanwezig.
Wettelijke vereiste
Volgens de wettelijke vereiste dient de buitenruimte voor kinderen in de leeftijd tot 2 jaar
aangrenzend te zijn aan het kindercentrum en voor kinderen in de leeftijd van 2 jaar tot 4 jaar bij
voorkeur aangrenzend, maar in ieder geval grenzend aan het gebouw waar het kindercentrum is
gevestigd.
Conclusie:
Er wordt niet voldaan aan de voorschriften met betrekking tot de ruimtes. De buitenruimte is niet
aangrenzend.
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Op basis hiervan is geconstateerd dat de overtreding van de volgende voorwaarde(n) nog niet is
hersteld:
Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum
aanwezig kind. De buitenspeelruimte is voor kinderen in de leeftijd tot twee jaar aangrenzend aan
het kindercentrum. Voor kinderen van twee jaar of ouder is de buitenspeelruimte bij voorkeur
aangrenzend aan het kindercentrum, maar in ieder geval aangrenzend aan het gebouw waarin het
kindercentrum is gevestigd.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Gebruikte bronnen
•
•
•
•

Interview (beroepskrachten)
Observatie(s)
Pedagogisch werkplan (versie 10 02-2019)
Informatie beschikbare buitenruimte
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de tijden
waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal
aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en
wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimumaantal
beroepskrachten dat op grond van de beroepskracht-kindratio vereist is, kan op de dagen van de
week verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang)
Voorschoolse educatie
Onderdeel van een beroepsopleiding vormt ten minste een met gunstig gevolg afgesloten
keuzedeel dat is gericht op het ontwikkelingsgericht werken in de voorschoolse educatie en dat ten
minste kennis en vaardigheden omvat met betrekking tot:
a. het werken met programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie,
b. het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, in het bijzonder op de gebieden taal,
rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling,
c. het volgen van de ontwikkeling van peuters en het hierop afstemmen van het aanbod van
voorschoolse educatie,
d. het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen, en
e. het vormgeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan
een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie.
In afwijking hiervan is het keuzedeel niet vereist indien de genoemde kennis en vaardigheden al
onderdeel zijn van de beroepsopleiding waarop de kwalificatie is gericht.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 2 en 3 onder a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit
voorschoolse educatie)
OF
De bezitter van een getuigschrift dat niet een keuzedeel voorschoolse educatie in de
beroepsopleiding omvat, maakt aantoonbaar dat met gunstig gevolg scholing is afgerond,
bestaande uit ten minste 12 dagdelen, die specifiek is gericht op het verwerven van kennis en
vaardigheden met betrekking tot voorschoolse educatie als genoemd in het Besluit
basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse
educatie)
De beroepskracht voorschoolse educatie beheerst aantoonbaar ten minste niveau 3F op de
onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse
educatie)
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt geboden draagt er zorg voor
dat beroepskrachten voorschoolse educatie in het bezit zijn van:
Een getuigschrift van een opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao
Kinderopvang en cao Sociaal Werk.
OF
Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning EUberoepskwalificaties, verleend ten aanzien van de door hen te verrichten beroepswerkzaamheden.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 1, 5 en 7 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse
educatie; art 10c Regeling Wet kinderopvang)
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Personeel en groepen
Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
De inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs geschiedt overeenkomstig de voorwaarden
opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk, met dien
verstande dat gedurende de dagopvang maximaal een derde deel van het totaal minimaal aantal
op het kindercentrum in te zetten beroepskrachten bestaat uit beroepskrachten in opleiding of
stagiairs. Het minimaal op het kindercentrum in te zetten beroepskrachten wordt gevormd door de
optelsom van het op grond van artikel 7 van het Besluit kwaliteit kinderopvang minimaal aantal in
te zetten beroepskrachten op de afzonderlijke stamgroepen.
Bij het bepalen van de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs wordt rekening
gehouden met de opleidingsfase waarin zij zich op dat moment bevinden.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9
Regeling Wet kinderopvang)

Accommodatie
Eisen aan ruimtes
Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum
aanwezig kind. De buitenspeelruimte is voor kinderen in de leeftijd tot twee jaar aangrenzend aan
het kindercentrum. Voor kinderen van twee jaar of ouder is de buitenspeelruimte bij voorkeur
aangrenzend aan het kindercentrum, maar in ieder geval aangrenzend aan het gebouw waarin het
kindercentrum is gevestigd.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Vestigingsnummer KvK
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:
:

de Lavendeltuin
http://www.kdvkindernet.nl
000031188486
30
Ja*
Meertalige kinderopvang en peuterspeelzalen

Neemt deel aan pilot(s)
Pilot(s)

* 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
Adres houder
Postcode en plaats
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

:
:
:
:
:

Kindernet B.V.
Lage Weide 5b
7231 NN Warnsveld
62152831
Ja

:
:
:
:
:

GGD Noord- en Oost-Gelderland
Postbus 3
7200 AA Zutphen
088-4433000
Mevr. A. de Vries

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

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

Planning

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

: Doetinchem
: Postbus 9020
: 7000 HA DOETINCHEM

:
:
:
:
:
:

09-07-2019
Niet van toepassing
Niet van toepassing
06-08-2019
08-08-2019
08-08-2019

: 13-08-2019
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