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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. 

In dit nader onderzoek zijn de voorwaarden waaraan tijdens het jaarlijks onderzoek niet werd voldaan 

opnieuw bekeken. 

 
Beschouwing 

Deze beschouwing beschrijft de resultaten van dit onderzoek. Na de feiten over het kindercentrum en de 

inspectiegeschiedenis, volgen de belangrijkste onderzoeksresultaten. Deze worden elders in het 

inspectierapport per domein verder uitgewerkt. 

 

Algemeen: 

Kinderdagverblijf Windekind maakt onderdeel uit van kinderopvangorganisatie Verenigde Agrarische 

Kinderopvang. Kinderdagverblijf Windekind is gevestigd in een voormalige woonboerderij te midden van de 

polder te Nisse. Deze locatie staat sinds 2011 geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang met 

maximaal 46 kindplaatsen. Er wordt opvang geboden aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar verdeeld 

over 3 stamgroepen. Er is een groot aangrenzend en omheind buitenspeelterrein, met dieren en een 

moestuin. 

 

Inspectiegeschiedenis: 

 In 2015 is er tijdens het jaarlijks onderzoek een tekortkoming geconstateerd met betrekking tot drie 

verklaringen omtrent het gedrag. Tijdens een nader onderzoek later in het jaar bleek deze tekortkoming 

opgelost.  

 In 2016 zijn er tijdens het jaarlijks onderzoek geen tekortkomingen geconstateerd. 

 In 2017 zijn er tijdens het jaarlijks onderzoek tekortkomingen geconstateerd met betrekking tot 

verklaringen omtrent het gedrag van een beroepskracht en een stagiaire en met betrekking tot de 

opvang in groepen. 

 In augustus 2018 heeft een incidenteel onderzoek plaatsgevonden i.v.m. wijziging kindplaatsen. Er 

heeft een ophoging plaatsgevonden van 40 naar 46 kindplaatsen. 

 In september 2018 zijn er tijdens het jaarlijks onderzoek overtredingen geconstateerd op het gebied van 

de beroepskracht-kindratio, vaste gezichten en het personenregister kinderopvang. 

 

Bevindingen op hoofdlijnen: 

Tijdens dit nader onderzoek zijn geen overtredingen geconstateerd.  

De geconstateerde tekortkomingen tijdens de inspectie in september 2018 zijn opgepakt en opgelost door 

de houder. 

 

 
Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Personeel en groepen 

 

  

 

Aantal beroepskrachten 

 

De toezichthouder heeft de kindaanwezigheidslijsten en de werkroosters van de beroepskrachten 

steekproefsgewijs ingezien van week 44 t/m 46. 

  

Op basis van de getoonde administratie wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. 

  

Aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan. 

 

 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

 

De toezichthouder heeft de werkroosters en kindaanwezigheidslijsten van week 44 t/m 46 

steekproefsgewijs ingezien. 

  

Uit de werkroosters en kindaanwezigheidslijsten blijkt dat aan een kind in de leeftijd tot één jaar ten hoogste 

twee vaste beroepskrachten worden toegewezen, waarvan per dag tenminste één beroepskracht werkzaam 

is in de stamgroep van dat kind. Er wordt gewerkt met vaste beroepskrachten.  

  

Uit de werkroosters en kindaanwezigheidslijsten blijkt dat aan een kind van één jaar of ouder ten hoogste 

drie vaste beroepskrachten worden toegewezen, waarvan per dag tenminste één beroepskracht werkzaam 

is in de stamgroep van dat kind. 

  

Aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan. 

 

Gebruikte bronnen: 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

 Observaties 

 Presentielijsten 

 Personeelsrooster 
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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) 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Aan een kind in de leeftijd tot één jaar worden ten hoogste twee vaste beroepskrachten toegewezen, 

waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat kind. Indien er 

vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten tegelijkertijd gewerkt wordt dan 

worden er ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen aan een kind in de leeftijd tot één jaar. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Aan een kind van één jaar of ouder worden ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen, waarvan 

per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat kind. Indien er vanwege de 

grootte van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten tegelijkertijd gewerkt wordt dan worden er ten 

hoogste vier vaste beroepskrachten toegewezen aan een kind van één jaar of ouder. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Kinderopvang Windekind 

Website : http://www.windekind.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000012189375 

Aantal kindplaatsen : 46 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Johanna Magdalena Geijs 

KvK nummer : 22060844 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Zeeland 

Adres : Postbus 345 

Postcode en plaats : 4460 AS GOES 

Telefoonnummer : 0113-249400 

Onderzoek uitgevoerd door :  J. Fienee 

 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Borsele 

Adres : Postbus 1 

Postcode en plaats : 4450 AA HEINKENSZAND 

 

Planning 

Datum inspectie : 20-11-2018 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 03-12-2018 

Verzenden inspectierapport naar houder : 03-12-2018 

Verzenden inspectierapport naar gemeente : 03-12-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 03-12-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 


