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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 

 

Dit jaarlijks onderzoek heeft de toezichthouder uitgevoerd op basis van risicogestuurd toezicht. De 

GGD’en in Nederland werken volgens een model voor risicogestuurd toezicht. Dit doen zij om meer 

maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken. Uitgebreider onderzoek waar 

nodig, minder uitgebreid waar mogelijk. 

 

Beschouwing 

Conclusie 

Uit het onderzoek is gebleken dat er, na herstelaanbod, volledig wordt voldaan aan de getoetste 

wettelijke voorwaarden. 

 

Hieronder omschrijft de toezichthouder de algemene kenmerken van dit kindercentrum, de 

onderzoeksgeschiedenis en de bevindingen op hoofdlijnen. 

 

Algemene kenmerken  

Kinderdagverblijf Heppie is gevestigd in een bedrijvenpand van Menzis vlakbij voetbalstadion De 

Euroborg te Groningen. Kinderdagverblijf Heppie biedt opvang aan twee verticale groepen van 

maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar oud. 

  

Onderzoeksgeschiedenis 

Op 19 maart 2021 heeft het voorgaande jaarlijks inspectieonderzoek plaatsgevonden. Het 

onderzoek is gestart met het opvragen van documenten. Op 20 april 2021 heeft er een telefonisch 

interview met één van de beroepskrachten plaatsgevonden. Er werd volledig voldaan aan de 

getoetste wettelijke voorwaarden. 

  

Bevindingen op hoofdlijnen 

Op 20 april 2022 heeft er opnieuw een jaarlijks inspectieonderzoek plaatsgevonden. De locatie is 

bezocht, er is met de locatieverantwoordelijke en beroepskrachten gesproken en er zijn 

documenten opgevraagd. Er is een herstelaanbod gedaan rondom de inzet van de BBL'er en er is 

een aandachtspunt besproken met betrekking tot de inzichtelijkheid van de start van stagiairs. Er 

wordt volledig voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder 

duidelijk hoe hij/zij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent: 

Het bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden 

en de overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft de houder onderwerpen zoals de indeling 

en grootte van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid. 

 

De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch 

beleid. 

 

Van de beoordeelde eisen staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.   

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan waarin de visie en de werkwijze 

binnen het kindercentrum wordt beschreven. 

 

Er heeft een observatie plaatsgevonden op 20 april 2022. Er is zowel in de groep Heppie, als de 

groep Lukkie geobserveerd. Uit het onderzoek is gebleken dat de houder er zorg voor draagt dat er 

conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld en er verantwoorde kinderopvang wordt 

geboden volgens de vier pedagogische basisdoelen. 

 

Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarde. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview manager/ locatieverantwoordelijke 

 Interview anders namelijk: (beroepskrachten) 

 Observatie(s) 

 Pedagogisch beleidsplan (februari 2022) 
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Personeel en groepen 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

Binnen de dagopvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste stamgroepen. Er moet 

voldoende personeel op elke groep zijn. Hoeveel beroepskrachten nodig zijn, is afhankelijk van he t 

aantal kinderen en hun leeftijd. 

 

Elke beroepskracht moet een geldig diploma hebben en ingeschreven staan in het Personenregister 

Kinderopvang. Een pedagogisch beleidsmedewerker begeleidt de beroepskrachten in hun werk. 

 

In de stamgroepen spreken de beroepskrachten Nederlands met elkaar en met de kinderen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Uit het personenregister kinderopvang is gebleken dat alle beroepskrachten, stagiaires, vrijwilligers 

en structureel aanwezigen zijn ingeschreven in het personenregister kinderopvang en beschikken 

over een geldige verklaring omtrent het gedrag. Eenieder is tevens gekoppeld aan de houder. 

 

In gesprek met de locatieverantwoordelijke is gebleken dat het voorkomt dat een stagiair volgens 

de praktijkovereenkomst gestart lijkt, maar dat hij/zij nog niet heeft mogen starten bij de houder 

omdat de verklaring omtrent gedrag nog niet in orde is. De koppelingsdatum met de houder ligt 

dan na de startdatum van de stagiair in de praktijkovereenkomst. Het is aan de houder om dit 

aantoonbaar te maken. De locatieverantwoordelijke heeft aangegeven hier rekening mee te gaan 

houden.  

 

Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 

Opleidingseisen 

Uit de aangeleverde diploma’s/kwalificaties is gebleken dat alle beroepskrachten beschikken over 

een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie overeenkomstig de meest recent 

aangevangen cao Kinderopvang. 

 

De pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende 

opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

 

Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 

stagiaires 

Uit de aangeleverde personeelsroosters en de presentielijsten is gebleken dat er voldoende 

beroepskrachten worden ingezet op het aantal aanwezige kinderen (beroepskracht-kindratio). 

 

Tevens is gebleken dat het kindercentrum de drie-uursregeling op de juiste wijze inzet, zoals 

omschreven in het pedagogisch beleidsplan. 
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Aanvankelijk kon niet beoordeeld worden of de inzet van de BBL'er geschiedde overeenkomstig de 

voorwaarden opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. Deze schrijft het 

volgende: 

 

De werkgever stelt de formatieve inzetbaarheid in fase 1 en fase 2 vast op basis van informatie 

van de opleidings- en praktijkbegeleider en legt deze schriftelijk vast.  

 

Er was geen formatieve inzetbaarheid voor de BBL'er vastgelegd, kwam in gesprek met de 

locatieverantwoordelijke naar voren. De locatieverantwoordelijke gaf aan hier niet bekend mee te 

zijn. Dit is direct opgepakt en de locatieverantwoordelijke heeft het volgende laten weten: 

 

Onze BBL medewerker staat 1 dagdeel per week boventallig. Er is ondertussen contact geweest 

met school over de procentuele inzetbaarheid, vooralsnog wordt dit vanuit school en de 

werkplekken niet in overleg gedaan, dit gaan we meenemen in de contacten met school. 

 

In de roosters is te zien dat de inzetbaarheid van de BBL'er inderdaad één dagdeel per week 

boventallig is. 

 

Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 

 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde na 

herstelaanbod, is voldaan: 

De inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs geschiedt overeenkomstig de voorwaarden 

opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

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) 

 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Uit het onderzoek is gebleken dat de volgende groepen worden opgevangen op deze locatie: 

 

- Heppie (maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar); 

- Lukkie (maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar). 

 

De houder van een kindercentrum deelt de ouders en het kind mee tot welke stamgroep het kind 

behoort en welke beroepskracht(en) op welke dag aan de desbetreffende stamgroep zijn 

toegewezen. 

 

Uit de aangeleverde personeelsroosters en presentielijsten is gebleken dat aan een kind in de 

leeftijd tot één jaar ten hoogste twee vaste beroepskrachten worden toegewezen, waarvan per dag 

ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat kind. 

Uit de aangeleverde personeelsroosters en de presentielijsten is gebleken dat aan kinderen vanaf 

één jaar ten hoogste drie vaste beroepskrachten worden toegewezen. Dit geldt ook voor kinderen 

in de leeftijd tot één jaar indien er vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer 

beroepskrachten tegelijkertijd wordt gewerkt. 

 

Uit het onderzoek is gebleken dat een kind gedurende de week van ten hoogste twee verschillende 

stamgroepruimtes gebruik maakt. 
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Uit het onderzoek is gebleken dat aan ieder kind een mentor wordt toegewezen. De mentor, tevens 

beroepskracht van het kind, bespreekt de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders en is 

het aanspreekpunt voor ouders. 

 

Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 
 

Gebruikte bronnen 

 Vragenlijst houder en/of locatieverantwoordelijke 

 Interview manager/ locatieverantwoordelijke 

 Interview anders namelijk: (beroepskrachten) 

 Personenregister Kinderopvang 

 Diploma/kwalificatie beroepskrachten 

 Presentielijsten (week 14, 15 en 16) 

 Personeelsrooster (week 14, 15 en 16) 

 Pedagogisch beleidsplan (februari 2022) 

 Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 

 E-mail locatieverantwoordelijke (03-05-2022) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum 

draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 

(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

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) 

 

Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het 

personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn 

werkzaamheden aanvangen. 

(art 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

 
 

Opleidingseisen 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 

aangevangen cao Kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1, 2 en 19a Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 

lid 1 Regeling Wet kinderopvang) 

 

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding 

zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 2 Regeling Wet 

kinderopvang) 
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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. 

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) 

 

De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat 

wordt opgevangen, met dien verstande dat:  

- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 

kinderen in een stamgroep wordt bepaald op grond van de rekenregels;  

-indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep de verhouding tussen het 

minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de 

gecombineerde groep wordt bepaald op grond van de rekenregels. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4, 7, 9 en bijlage 1 onderdeel 

a en c Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9 Regeling Wet kinderopvang) 

 

Gedurende de uren dat conform het pedagogische beleidsplan minder beroepskrachten worden 

ingezet, wordt ten minste de helft van het conform de beroepskracht-kindratio benodigde aantal 

beroepskrachten ingezet. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a en 7 lid 4 Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 
 

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. 

Indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep wordt de maximale grootte van de 

gecombineerde groep bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c van het Besluit kwaliteit 

kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8, 9 en 10 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 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 9 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

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 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 4 en 19a 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. 
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(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 5 en 19a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Een kind maakt gedurende de week gebruik van ten hoogste twee verschillende stamgroepruimtes. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 6, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en 

bespreekt de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Tevens is de mentor voor de 

ouders aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet Kinderopvang; art 9 lid 11 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Kinderdagverblijf Heppie 

Aantal kindplaatsen : 32 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Kinderdagverblijf Heppie B.V. 

Adres houder : Winschoterdiep 70 

Postcode en plaats : 9723 AB Groningen 

KvK nummer : 50163973 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Groningen 

Adres : Postbus 584 

Postcode en plaats : 9700 AN Groningen 

Telefoonnummer : 050-3674325 

Onderzoek uitgevoerd door :  N.A. Kappen 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Groningen 

Adres : Postbus 7081 

Postcode en plaats : 9701 JB Groningen 

 

Planning 

Datum inspectie : 20-04-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 12-05-2022 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 30-05-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 30-05-2022 



 

 

12 van 13 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 20-04-2022 

Kinderdagverblijf Heppie te Groningen 

 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 30-05-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 20-06-2022 
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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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