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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.

In dit onderzoek is op grond van de bevindingen bij voorgaande inspecties, een beperkt aantal
kwaliteitseisen onderzocht. Dat zijn de volgende:
 de beroepskracht-kind-ratio;
 de opvang in groepen.

Beschouwing
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over
kinderdagverblijf De 7 dwergen en de inspectiegeschiedenis, volgen de bevindingen op hoofdlijnen.
Deze worden elders in het rapport uitgewerkt.

Feiten over KDV de 7 dwergen
Kinderdagverblijf de 7 dwergen is gevestigd in een gebouw aan de Zwaardvegerstraat in de wijk
Stadshagen. De houder heeft naast deze locatie nog een locatie in Zwolle. Het KDV heeft de
beschikking over 3 groepen voor in totaal 44 kindplaatsen.

Inspectiegeschiedenis
 17 maart 2016 onderzoek voor registratie: Er is geen bezwaar vanuit de GGD tegen opname in

het LRKP.
 20 juni 2016 onderzoek na registratie: de getoetste voorwaarden voldoen aan de Wet

kinderopvang.
 25-09-2017 jaarlijks onderzoek: er zijn twee overtredingen geconstateerd met betrekking tot

opvang in groepen en de beroepskracht-kind-ratio.
 22-01-2018 nader onderzoek: de eerder geconstateerde overtredingen (25-09-2017) zijn

hersteld.
 26-03-2018 jaarlijks onderzoek: de getoetste voorwaarden voldoen (mede door overleg en

overreding) aan de Wet kinderopvang.
 15-05-2018 onderzoek voor registratie: de getoetste voorwaarden voldoen aan de Wet

kinderopvang.

Bevindingen op hoofdlijnen:
Tijdens dit incidenteel onderzoek voldoen alle getoetste voorwaarden aan de eisen uit de Wet
kinderopvang.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen

Personeel en groepen

Aantal beroepskrachten

Op verschillende groepen zijn de presentielijsten bekeken. De verhouding tussen het minimaal
aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in een stamgroep is conform
de Wet kinderopvang.

Stabiliteit van de opvang voor kinderen

Er wordt gewerkt met drie stamgroepen, te weten:

Hummels: maximaal 9 kinderen in de leeftijd van 0-2 jaar;
Bengels: maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar;
Binkies: maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar.

Kinderen maken gebruik van een vaste stamgroep. Soms worden stamgroepen (vanwege het
aantal aanwezige kinderen) samengevoegd.

De houder deelt de ouders en het kind tijdens het intakegesprek mee tot welke stamgroep het kind
behoort en welke beroepskracht dan wel beroepskrachten op welke dag aan de desbetreffende
stamgroep zijn toegewezen. Bij de deuren van de verschillende groepen hangen foto's van de
beroepskrachten die er op die dag werkzaam zijn.

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

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

Gebruikte bronnen:
 Interview (beroepskracht)
 Presentielijsten
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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

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 1a,
onderdeel a van het Besluit kwaliteit kinderopvang.
Het vereiste van opvang in één stamgroep geldt niet:
- indien kinderen bij activiteiten als beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep
verlaten;
- voor een kind dat blijkens de overeenkomst tussen de houder en de ouders van het kind, gebruik
maakt van dagopvang op dagen die per week verschillen;
- indien met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders het kind gedurende een
tussen houder en ouders overeengekomen periode worden opgevangen in één andere stamgroep
dan de vaste stamgroep.
De eis ten aanzien van de maximale groepsgrootte geldt niet indien kinderen bij activiteiten als
beschreven in het pedagogisch beleidsplan de groep verlaten.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang)

De houder 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)

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 Besluit kwaliteit kinderopvang)
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Gegevens voorziening

Opvanggegevens
Naam voorziening : de 7 dwergen
Website : http://www.de-7-dwergen.nl
Vestigingsnummer KvK : 000034018204
Aantal kindplaatsen : 44
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee

Gegevens houder
Naam houder : de 7 dwergen B.V.
Adres houder : Postbus 857
Postcode en plaats : 8000AW Zwolle
KvK nummer : 71299688
Aansluiting geschillencommissie : Ja

Gegevens toezicht

Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD : GGD IJsselland
Adres : Postbus 1453
Postcode en plaats : 8001BL ZWOLLE
Telefoonnummer : 038-4 281 686
Onderzoek uitgevoerd door : Manon Korenromp

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente : Zwolle
Adres : Postbus 10007
Postcode en plaats : 8000GA ZWOLLE

Planning
Datum inspectie : 28-08-2018
Opstellen concept inspectierapport : 13-09-2018
Zienswijze houder : Niet van toepassing
Vaststelling inspectierapport : 17-09-2018
Verzenden inspectierapport naar houder : 18-09-2018
Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 18-09-2018

Openbaar maken inspectierapport : 02-10-2018
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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.


