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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.
Tijdens van het jaarlijks onderzoek dat op 8 mei 2015 bij kinderdagverblijf De Kasteeltuin heeft 
plaatsgevonden, zijn een aantal overtredingen geconstateerd. Hierop heeft de gemeente op 14 
september 2015 een aanwijzing naar de houder gestuurd met kenmerk 15MO13568 waarin de 
houder een hersteltermijn van 2 weken krijgt om de overtredingen op te lossen.

Beschouwing
Feiten over kinderdagverblijf de Kasteeltuin
Kinderdagverblijf de Kasteeltuin is onderdeel Stichting de Jonge Bea. De Kasteeltuin is een 
kinderdagverblijf voor kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar die worden verdeeld over vier 
stamgroepen. Momenteel is het aantal kindplaatsen voor deze locatie 60.

Inspectiegeschiedenis
 8 mei 2015: Jaarlijks onderzoek. Er zijn overtredingen geconstateerd op de domeinen: 

Pedagogisch klimaat en Personeel en groepen.
 22 september 2014: de gemeente heeft een waarschuwing gestuurd naar de houder met 

betrekking tot de overtreding die op 15 juli 2014 is geconstateerd op het pedagogisch 
beleidsplan.

 15 juli 2014: onderzoek na registratie, er zijn overtredingen geconstateerd met betrekking tot 
het pedagogisch beleidsplan.

 19 maart 2014: onderzoek voor registratie, het kinderdagverblijf is opgenomen in het 
Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Bevindingen op hoofdlijnen
In dit nader onderzoek is gebleken dat de overtredingen zijn opgeheven.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
In het vorige onderzoek dat op 8 mei 2015 heeft plaatsgevonden, is gebleken dat er kinderen 
ouder dan 4 jaar werden opgevangen. Dit was niet conform het register, omdat de 
locatie geregistreerd staat als kinderdagverblijf waar kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar worden 
opgevangen.
Inmiddels heeft de houder aangegeven dat er geen kinderen boven de leeftijd van 4 jaar worden 
opgevangen op de locatie. Hiermee wordt aan de gestelde eisen voldaan.
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Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat

Pedagogisch beleid

In het vorige onderzoek dat op 8 mei 2015 heeft plaatsgevonden is een overtreding geconstateerd 
met betrekking tot het pedagogisch beleidsplan.
Er werd ten tijde van inspectie op peutergroep Krekels opvang geboden aan 3 kinderen in de 
leeftijd van 6 en 7 jaar. In het pedagogisch beleidsplan stond beschreven dat op peutergroep 
Krekels alleen kinderen in de leeftijd van 32-48 maanden werden opgevangen. Dit kwam niet 
overeen met de praktijk en hierdoor is een overtreding geconstateerd.

In het huidige nader onderzoek is geconstateerd dat er geen opvang meer wordt geboden aan 
kinderen ouder dan 4 jaar op het kinderdagverblijf. De locatieverantwoordelijke gaf aan dat het om 
incidentele opvang ging, maar dat ook dit niet meer zal gebeuren.
Hiermee is de overtreding opgeheven.

Pedagogische praktijk

In het vorige onderzoek dat op 8 mei 2015 heeft plaatsgevonden is een overtreding geconstateerd 
met betrekking tot de uitvoering van het pedagogisch beleidsplan.
Er werd ten tijde van inspectie op peutergroep Krekels opvang geboden aan 3 kinderen in de 
leeftijd van 6 en 7 jaar. In het pedagogisch beleidsplan stond beschreven dat op peutergroep 
Krekels alleen kinderen in de leeftijd van 32-48 maanden werden opgevangen. Dit kwam niet 
overeen met de praktijk en hierdoor is een overtreding geconstateerd.

In het huidige nader onderzoek is geconstateerd dat er geen opvang meer wordt geboden aan 
kinderen ouder dan 4 jaar op het kinderdagverblijf. De pedagogische praktijk komt overeen met 
het pedagogisch beleid, hiermee is de overtreding opgeheven. 

Gebruikte bronnen:


Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Er is gesproken met de 
locatieverantwoordelijke)

 Pedagogisch beleidsplan (2015)
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Personeel en groepen

Opvang in groepen

In het vorige onderzoek dat op 8 mei 2015 heeft plaatsgevonden is een overtreding geconstateerd 
met betrekking tot de opvang in groepen. 
Er werd ten tijde van inspectie op de peutergroep Krekels opvang geboden aan 3 kinderen in de 
leeftijd van 6 en 7 jaar. De peutergroep Krekels is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 32-48 
maanden. Hierdoor werd niet aan de gestelde eisen voldaan.

In het huidige nader onderzoek is geconstateerd dat er geen opvang meer wordt geboden aan 
kinderen ouder dan 4 jaar op het kinderdagverblijf. Op de peutergroep Krekels wordt alleen opvang 
geboden aan kinderen in de leeftijd van 32-48 maanden. Hiermee is de overtreding opgeheven. 

Beroepskracht-kindratio

Tijdens het vorige inspectiebezoek op 8 mei 2015 is een overtreding geconstateerd met betrekking 
tot de beroepskracht-kindratio. De peutergroep Krekels was als volgt ingedeeld:

Naam 
groep

Aantal kinderen en 
leeftijden

Aantal 
beroepskrachten

Benodigde 
beroepskrachten

Krekels 3 jarig: 7
6 jarig: 1
7 jarig: 2

1 2

Op de peutergroep Krekels waren 3 kinderen aanwezig in de leeftijd van 6 en 7 jaar onder 
begeleiding van 1 beroepskracht. Voor dit aantal kinderen waren 2 beroepskrachten nodig en 
daarom werd niet aan de beroepskracht-kindratio voldaan.

Tijdens dit huidige nader onderzoek is gebleken dat aan de beroepskracht-kindratio wordt voldaan. 
De presentielijsten van eind september-begin oktober zijn ingezien en hieruit is gebleken dat aan 
de beroepskracht-kindratio wordt voldaan. 
De peutergroep Krekels is op maandag 5 oktober 2015 als volgt ingedeed:

Naam groep Aantal kinderen en leeftijd Aantal beroepskrachten Benodigde beroepskrachten
Krekels 2 jarig: 1

3 jarig: 14
2 2

Hieruit is gebleken dat de overtreding is opgeheven.

Gebruikte bronnen:


Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Er is gesproken met de 
locatieverantwoordelijke)

 Presentielijsten (september-oktober 2015)
 Personeelsrooster (september-oktober 2015)
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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)

Pedagogische praktijk

De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit 
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)

Beroepskracht-kindratio

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste: 
- 1 beroepskracht per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar; 
- 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar; 
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar; 
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar. 
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten 
berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 7 en 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen)
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Gegevens voorziening

Opvanggegevens
Naam voorziening : De Kasteeltuin
Aantal kindplaatsen : 60
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee

Gegevens houder
Naam houder : Stichting De Jonge Bea
Adres houder : Bijlwerffstraat 34A
Postcode en plaats : 3039VH ROTTERDAM
KvK nummer : 59862092

Gegevens toezicht

Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD : GGD Rotterdam-Rijnmond
Adres : Postbus 70014
Postcode en plaats : 3000KS ROTTERDAM
Telefoonnummer : 010 4984015
Onderzoek uitgevoerd door : J. Nugteren

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente : Rotterdam
Adres : Postbus 70014
Postcode en plaats : 3000KS ROTTERDAM

Planning
Datum inspectie : 05-10-2015
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing
Zienswijze houder : Niet van toepassing
Vaststelling inspectierapport : 08-10-2015
Verzenden inspectierapport naar houder : 08-10-2015
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente

: 08-10-2015

Openbaar maken inspectierapport : 08-10-2015


