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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd nader onderzoek. 
 
Op 10-11-2015 is er in opdracht van de gemeente Brummen een nader onderzoek uitgevoerd 

bij KDV Malin. Tijdens het regulier onderzoek van d.d. 1-6-2015 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 tekortkomingen. In dit nader onderzoek beoordeelt de toezichthouder dus alleen 
het herstel en niet alle andere inspectie-items. 

 

 
Beschouwing 
  
Beschrijving van de organisatie 
  
Het kindercentrum is gevestigd in een basisschool. Er zijn voor deze locatie dagopvang en 
buitenschoolse opvangplaatsen geregistreerd. 
  

Inspectiegeschiedenis 
  

Op 1-6-2015 heeft er een jaarlijkse inspectie plaatsgevonden. De inspectie betrof alle voorwaarden 
uit de wet kinderopvang. 
Er zijn bij de inspectie diverse tekortkomingen geconstateerd, deze zijn in een rapport vastgelegd 
en besproken met de houders van het kindercentrum. 

  
Bevindingen op hoofdlijnen 
  
De houders van het kindercentrum waren wat betreft de groepsgrootte in de overtuiging dat hun 
werkwijze voldeed aan de voorwaarden voor de basisgroepen. Na de inspectie zijn zij meteen aan 
de slag gegaan met het wijzigen van de voorwaarden die niet voldeden. Er is in overleg met school 
een basisgroepsruimte voor BSO opvang bijgekomen. De plannen van aanpak voor het gezondheid 

en veiligheidsbeleid zijn herschreven en de werkwijze van de pedagogische praktijk is opnieuw 
omschreven. Verderop in het rapport kunt u de bevindingen die tijdens deze inspectie 
geconstateerd zijn lezen. 

  

 
Advies aan College van B&W 
 
Geen handhaving. 

 
De houders hebben meteen na de inspectie van 1-6-2015 de knelpunten opgepakt en opgelost. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
 
De visie op kinderopvang en het handelen in de praktijk wordt door de organisatie vastgelegd in 
een beleidsplan. Door het omschrijven van het handelen is het voor beroepskrachten, 
invalkrachten, stagiaires en ouders duidelijk hoe er met de kinderen wordt omgegaan. 

  
 

Pedagogisch beleid 
 
Het pedagogisch beleid is herschreven. In het beleid is de werkwijze, maximale omvang van de 
stamgroepen en de leeftijdsopbouw omschreven. Tijdens dit nader onderzoek is toegelicht hoe de 
werkwijze vanaf de herfstvakantie is veranderd. 

 
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
  Observaties 
  Pedagogisch beleidsplan 
  Pedagogisch werkplan 
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Personeel en groepen 

 
  

Opvang in groepen 
 
Bij de aangetroffen situatie tijdens de inspectie op 1-6-2015, werd gewerkt met een groepsgrootte 
die groter was dan 16 kinderen. In de groep werden kinderen van 0-13 jaar opgevangen. De 
maximale groepsgrootte van de meest kwetsbare groep (dagopvang) moet bij een gecombineerde 
groep worden aangehouden. 

  
Tijdens het nader onderzoek op 10-11-2015 is door de houder toegelicht, hoe de opvang sinds de 
herfstvakantie plaatsvindt. In de grote groepsruimte worden in een gemengde groep BSO en 

dagopvangkinderen, maximaal 16 kinderen opgevangen. In een groepsruimte op de eerste 
verdieping worden de oudere BSO kinderen opgevangen in een eigen stamgroep. 
  
Conclusie is dat met deze werkwijze wordt voldaan aan de voorwaarden. 

 
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
  Observaties 
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Veiligheid en gezondheid 

  
 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
Begin oktober is het veiligheid en gezondheidsbeleid herzien. Ontbrekende risico's zijn omschreven 
en passende maatregelen zijn genomen. 
  
Alle punten die in het beleid voorkomen zijn met het team doorgesproken en in 

samenspraak bepaald. 
Ieder half jaar wordt dit beleid bijgesteld en besproken, zodat iedereen ernaar kan handelen. 
Nieuwe medewerkers en stagiaires krijgen bij aanvang van de werkzaamheden het beleid en dit 

wordt met hen doorgenomen. 
 
Conclusie is dat nu aan de voorwaarden wordt voldaan. 
 

 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
  Observaties 
  Risico-inventarisatie veiligheid 
  Risico-inventarisatie gezondheid 
  Actieplan veiligheid 

  Actieplan gezondheid 



 

7 van 9 
Definitief inspectierapport dagopvang nader onderzoek 10-11-2015 
Kinderopvang Malin te BRUMMEN 

 

Accommodatie en inrichting 

 
  

Binnenruimte 
 
Er is op de begane grond van de school een grote groepsruimte voor kinderen van 0-13 jaar. Een 
tweede ruimte op de eerste verdieping wordt gebruikt op dagen dat er meer dan 16 kinderen 
aanwezig zijn, de oudere kinderen vormen dan een tweede stamgroep. 
  

Wanneer de school open is wordt de 2e groepsruimte als lokaal gebruikt. Na schooltijd staat het ter 
beschikking van het kindercentrum en wordt het gebruikt voor de BSO opvang. Op het bord 
hangen foto's met instructie hoe de ruimte na schooltijd wordt ingericht en gebruikt. 

De eet en drinkmomenten worden hier met de basisgroep georganiseerd, tevens kunnen er binnen 
activiteiten worden gedaan. 
 
 

Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
  Observaties 
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Inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de werkwijze, de 
maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de stamgroep. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub b Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Personeel en groepen 

Opvang in groepen 

De stamgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen tot 1 jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)   
OF 
De stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar waarvan maximaal 8 kinderen tot 
1 jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn, 
respectievelijk worden genomen in verband met de veiligheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de veiligheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn 
respectievelijk worden genomen in verband met de gezondheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de gezondheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Accommodatie en inrichting 

Binnenruimte 

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste groepsruimte. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kinderopvang Malin 

Aantal kindplaatsen : 12 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Kinderopvang Malin 
Adres houder : Graaf van Limburg Stirumplein 1 

Postcode en plaats : 6971 CE BRUMMEN 
KvK nummer : 59118725 
 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Noord en Oost Gelderland 
Adres : Postbus 3 
Postcode en plaats : 7200 AA Zutphen 

Telefoonnummer : 088-4433000 
Onderzoek uitgevoerd door :  Mevr. M. Tabak 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Brummen 

Adres : Postbus 5 

Postcode en plaats : 6970 AA BRUMMEN 
 
Planning 
Datum inspectie : 10-11-2015 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 17-11-2015 

Verzenden inspectierapport naar houder : 19-11-2015 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 19-11-2015 

Openbaar maken inspectierapport : 24-11-2015 
 
 

 


