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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.

Beschouwing

Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over
kinderdagverblijf (KDV) 't Schoapie, volgen de bevindingen op hoofdlijnen. Deze worden elders in
het rapport uitgewerkt.
Feiten over KDV 't Schoapie
KDV 't Schoapie is gevestigd op een boerderij en valt onder agrarische kinderopvang. Er is binnen
veel speelruimte, maar vooral buiten is er enorm veel ruimte. Bovendien bevinden zich veel
verschillende soorten dieren (o.a. koeien, schapen, konijnen, geiten, kalkoenen, kippen) op dit
agrarische kdv.
Er wordt ook peuterwerk en VVE aangeboden op dit kdv. Naast het kdv wordt er ook bso
aangeboden op deze locatie.
In het LRKP staat het KDV geregistreerd met 68 kindplaatsen.
Inspectiegeschiedenis

29-03-2017 jaarlijks onderzoek: de getoetste voorwaarden voldoen aan de Wet kinderopvang;

24-07-2018 jaarlijks onderzoek: er zijn tekortkomingen geconstateerd met betrekking tot
voorschoolse educatie;

30-10-2018 nader onderzoek: de tekortkomingen zijn hersteld.
Bevindingen op hoofdlijnen
Tijdens dit incidenteel onderzoek voldoen alle getoetste voorwaarden aan de eisen uit de Wet
kinderopvang. De toezichthouder heeft geen bezwaar tegen opname in het landelijk register met
84 kindplaatsen.

Advies aan College van B&W

De toezichthouder adviseert het college om het verzoek tot wijziging van gegevens in het Landelijk
Register Kinderopvang (LRK) toe te wijzen.
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Observaties en bevindingen

Registratie, wijzigingen en administratie

Wijzigingen
De houder heeft deze wijziging medegedeeld aan het college, nadat deze wijziging hem bekend is
geworden.
Conclusie
De getoetste voorwaarde bij het domein Registratie, wijzigingen en administratie is conform de
Wet kinderopvang.

Gebruikte bronnen
- wijzigingsformulier

Personeel en groepen

Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Er wordt met vijf stamgroepen gewerkt:
Naam groep
Lammegies
Konienties
Peutertuin
Peuterwerk
Bloemenweide VVE

Maximaal aantal kinderen
16
16
16
8
12

Leeftijdsopbouw
0-4 jaar
0-4 jaar
2-4 jaar
2-4 jaar
1-4 jaar

De intentie is om een verticale groep toe te voegen. Na de wijziging van kindplaatsen zien de
stamgroepen er als volgt uit:
Naam groep
Lammegies
Konienties
Biggeties
Peutertuin
Peuterwerk
Bloemenweide VVE

Maximaal aantal kinderen
16
16
16
16
8
12

Leeftijdsopbouw
0-4 jaar
0-4 jaar
0-4 jaar
2-4 jaar
2-4 jaar
1-4 jaar

Conclusie
De getoetste voorwaarden binnen het domein personeel en groepen zijn conform de Wet
kinderopvang.

Gebruikte bronnen



Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
Interview (beroepskracht)
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Observatie(s)

Accommodatie

Eisen aan ruimtes
De houder heeft voor de nieuwe stamgroep een nieuwe binnen- en buitenruimte gecreerd. De
ruimte heeft voldoende m2 voor de opvang van 16 kinderen.
Het buitenspeelterrein is aangrenzend aan het kdv en heeft voldoende m2 voor het aantal op te
vangen kinderen (maximaal 16).
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.
Conclusie
De getoetste voorwaarden binnen het domein accommodatie zijn conform de Wet kinderopvang.

Gebruikte bronnen




Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
Interview (beroepskracht)
Observatie(s)
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Overzicht getoetste inspectie-items
Registratie, wijzigingen en administratie
Wijzigingen
De houder van een kindercentrum doet van een wijziging in de daartoe aangewezen gegevens
onverwijld mededeling aan het college, nadat deze wijziging hem bekend is geworden. Hierbij
verzoekt de houder de gegevens te wijzigen.
(art 1.47 lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 2 en 3 Besluit landelijk register kinderopvang, register
buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang)

Personeel en groepen
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.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang)
De houder van een kindercentrum deelt de ouders en het kind mee tot welke stamgroep het kind
behoort en welke beroepskracht dan wel beroepskrachten op welke dag aan de desbetreffende
stamgroep zijn toegewezen.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 3 Besluit kwaliteit 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)
Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste stamgroepruimte. Een kindercentrum
beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind.
Passend voor spelactiviteiten ingerichte binnenruimtes buiten de stamgroepruimte worden naar
evenredigheid aan de groepen van het kindercentrum toebedeeld.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang)
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

:
:
:
:
:

't Schoapie
https://www.schoapie.nl/
000015682889
68
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
Adres houder
Postcode en plaats
Website
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

:
:
:
:
:
:

v.o.f. Nikamp
Raamsweg 47A
8106RJ Mariënheem
www.schoapie.nl
05079609
Ja

:
:
:
:
:

GGD IJsselland
Postbus 1453
8001BL ZWOLLE
038-4 281 686
I. Mars

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

: Raalte
: Postbus 140
: 8100AC RAALTE

:
:
:
:
:
:

08-11-2019
11-11-2019
Niet van toepassing
18-11-2019
18-11-2019
18-11-2019

: 02-12-2019
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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.
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