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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een onaangekondigd nader onderzoek. 
 
Op verzoek van de gemeente Roermond heeft GGD Limburg Noord een nader onderzoek 
uitgevoerd bij KDV Octopus in Roermond. Dit nader onderzoek komt voort uit een aanwijzing van 

de gemeente aan de houder bij brief (d.d. 11-04-2019) naar aanleiding van de tekortkomingen uit 
het jaarlijks onderzoek in november 2018. 

 
Beschouwing 
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij het uitgevoerde jaarlijks onderzoek. Na de feiten 
over het kindercentrum volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden in het rapport per 
voorwaarde uitgewerkt. 
 

Feiten over KDV De Octopus 

KDV Octopus is onderdeel van Kinderopvang Swalmen. De houder van deze organisatie exploiteert 
5 kindercentra met dagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang. KDV Octopus is 
gesitueerd in basisschool De Octopus, evenals de buitenschoolse opvang (BSO Octopus) van 
dezelfde houder. Het kinderdagverblijf is geopend van maandag tot en met vrijdag van 07:30 tot 
17:45 uur. Er wordt gewerkt met 2 stamgroepen: De Guppies (0-2 j) en de Spetters (2-4 jaar). De 

peutergroep is sinds mei 2016 een gesubsidieerde VE- groep. 
 
KDV Octopus staat met 32 kindplaatsen geregistreerd in het LRK. 
 
Tekortkomingen jaarlijks onderzoek 
Het kindercentrum wordt jaarlijks bezocht door een toezichthouder van de GGD Limburg Noord. 
Tijdens het jaarlijks onderzoek in 2018 zijn er tekortkomingen geconstateerd: 

 Op locatie is er sprake van één beroepskracht in opleiding (BOL, beroepsbegeleidende 
opleiding). Uit steekproeven van de presentielijsten en de dag van inspectie blijkt dat deze 
beroepskracht formatief wordt ingezet; 

 Er wordt niet voldaan aan de beroepskracht-kindratio van 1 beroepskracht op 8 kinderen, 
omdat er een stagiaire wordt ingezet die nog géén beroepskwalificatie heeft. 

 De stagiaire wordt (formatief) ingezet op de VE groep zonder VVE certificaat en 3F taalniveau. 
Op de VE groep mogen alleen beroepskrachten worden ingezet die beschikken over de juiste 

beroepskwalificaties en bewijs dat met gunstig gevolg scholing is afgerond specifiek gericht op 
het vroegtijdig bestrijden van achterstanden bij jonge kinderen of het werken met voor- en 
vroegschoolse educatieprogramma's. 

 
Voortgang 
Op 11 april 2019 heeft de gemeente Roermond de houder een brief gestuurd met de aanwijzing om 

overtreding van de genoemde voorschriften te beëindigen en verdere overtreding of herhaling te 
voorkomen. De houder dient de genoemde maatregelen te nemen binnen de opgelegde 
hersteltermijnen. 
 
De GGD Limburg Noord heeft op 15 april 2018 een verzoek van de gemeente Roermond 
ontvangen om een nader onderzoek uit te voeren bij KDV Octopus na het verstrijken van de 
hersteltermijnen. 

 
Bevindingen huidig nader onderzoek 
De toezichthouder heeft op 9 mei 2019 een onaangekondigd onderzoek op locatie uitgevoerd. 

 
Het nader onderzoek wijst uit dat de houder actie heeft ondernomen om de overtreding te 
herstellen, binnen de opgelegde hersteltermijnen. De nader onderzochte items voldoen aan de 
eisen uit de Wet Kinderopvang. 

 
Voor verdere toelichting zie daarvoor de inhoud van het rapport en onderstaand 'advies aan 
College van B&W'. 
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Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 
 
  
 

Voorschoolse educatie 
 
Kwalificatie beroepskrachten voorschoolse educatie 
Alle beroepskrachten die werkzaam zijn op deze locatie zijn in het bezit van een beroepskwalificatie 
gericht op voorschoolse educatie. De certificaten van de beroepskrachten die vanaf dit jaar 
werkzaam zijn op deze locatie zijn gecontroleerd. Allen zijn in het bezit van een certificaat 

Voorschoolse educatie en taalniveau 3F. 

Uit het scholingsplan  van de houder blijkt dat de kennis en vaardigheden actueel wordt gehouden 
voor de beroepskrachten die in het bezit zijn van bewijsstukken 'oude stijl'. 
 
 
Beroepskracht-kindratio voorschoolse educatie 
De toezichthouder heeft de inzet van de beroepskrachten steekproefsgewijs gecontroleerd in 

de maanden februari, maart en april 2019. Hieruit blijkt dat er voldoende beroepskrachten zijn 
ingezet met de juiste kwalificaties: ten minste één beroepskracht voorschoolse educatie per acht 
kinderen. 
 
Conclusie 
De getoetste items voldoen aan de gestelde voorwaarden. 
 

 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (locatieverantwoordelijke) 
 Certificaten voorschoolse educatie (10 x) 

 Opleidingsplan voorschoolse educatie (2018-2019 Kinderopvang Swalmen) 
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Personeel en groepen 
 
  
 
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires 
 
Tijdens het jaarlijks onderzoek van 2018 is gebleken dat er meerdere momenten een stagiaire is 

ingezet in plaats van een beroepskracht voorschoolse educatie. Deze stagiaire is niet gekwalificeerd 
om ingezet te worden op een voorschoolse educatie groep, nog is de opleidingsfase toereikend 
om formatief te worden ingezet. 
 
Uit een steekproef (rooster maanden februari, maart en april) is gebleken dat deze stagiaire alleen 
nog boventallig is ingezet. De stagiaire geeft in het gesprek met de toezichthouder ook aan dat zij 

alleen nog boventallig is ingezet.  
 
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de voorwaarde rondom de inzet van stagiaires. 

 
 
Aantal beroepskrachten 

 
De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat 
wordt opgevangen. Een steekproef uit de roosters en aanwezigheidslijsten van de maanden 
februari, maart en april (2019) is gebleken dat de beroepskracht-kindratio is ingezet volgens de 
rekenregels (Besluit Kwaliteit Wet Kinderopvang) 
 
Conclusie 

Er wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden. 
 
 
 
Gebruikte bronnen: 
 Plaatsingsoverzicht (2019) 

 Presentielijsten (febr. maart april 2019) 

 Personeelsrooster (febr. maart april 2019) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Voorschoolse educatie 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten voorschoolse educatie en het feitelijk aantal 
aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste één beroepskracht voorschoolse educatie per 
acht kinderen. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 3 lid 1 en 3 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

Onderdeel van een beroepsopleiding vormt ten minste een met gunstig gevolg afgesloten 
keuzedeel dat is gericht op het ontwikkelingsgericht werken in de voorschoolse educatie en dat ten 
minste kennis en vaardigheden omvat met betrekking tot: 
a. het werken met programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie, 

b. het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, in het bijzonder op de gebieden taal, 
rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling,  
c. het volgen van de ontwikkeling van peuters en het hierop afstemmen van het aanbod van 
voorschoolse educatie,  
d. het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen, en 
e. het vormgeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan 

een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie. 
In afwijking hiervan is het keuzedeel niet vereist indien de genoemde kennis en vaardigheden al 
onderdeel zijn van de beroepsopleiding waarop de kwalificatie is gericht. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 2 en 3 onder a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 

educatie)   
OF 
De bezitter van een getuigschrift dat niet een keuzedeel voorschoolse educatie in de 
beroepsopleiding omvat, maakt aantoonbaar dat met gunstig gevolg scholing is afgerond, 

bestaande uit ten minste 12 dagdelen, die specifiek is gericht op het verwerven van kennis en 
vaardigheden met betrekking tot voorschoolse educatie als genoemd in het Besluit 
basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

 

Personeel en groepen 

Opleidingseisen 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 en cao Sociaal Werk, met dien 
verstande dat gedurende de dagopvang maximaal een derde deel van het totaal minimaal aantal 
op het kindercentrum in te zetten beroepskrachten bestaat uit beroepskrachten in opleiding of 
stagiairs. Het minimaal op het kindercentrum in te zetten beroepskrachten wordt gevormd door de 
optelsom van het op grond van artikel 7 van het Besluit kwaliteit kinderopvang minimaal aantal in 
te zetten beroepskrachten op de afzonderlijke stamgroepen. 
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) 
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Aantal beroepskrachten 

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 tabel 1 in bijlage 1, onderdeel a, bij het 

besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;  
- indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep 
verlaten, dit niet leidt tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit 
buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten ten 
opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2 en 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kinderdagverblijf De Octopus 

Website : http://www.kinderopvangswalmen.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000021586977 
Aantal kindplaatsen : 32 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : 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 : Stichting Kinderopvang Swalmen 
Adres houder : Gevaren 3 

Postcode en plaats : 6071BP Swalmen 
Website : www.kinderopvangswalmen.nl 
KvK nummer : 12066832 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Limburg-Noord 
Adres : Postbus 1150 
Postcode en plaats : 5900BD VENLO 

Telefoonnummer : 088-1191200 
Onderzoek uitgevoerd door :  A. de Graaf 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Roermond 
Adres : Postbus 900 
Postcode en plaats : 6040AX ROERMOND 

 
Planning 
Datum inspectie : 09-05-2019 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 14-05-2019 

Verzenden inspectierapport naar houder : 14-05-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 14-05-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 21-05-2019 
 
 
 

 

 
 
 

 


