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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een aangekondigd incidenteel onderzoek.

Dit incidentele onderzoek heeft plaatsgevonden aangezien de houder een verzoek tot uitbreiding
van het aantal kindplaatsen bij de gemeente Deventer heeft ingediend.

Het gaat om een uitbreiding van 24 naar 28 kindplaatsen.

Beschouwing
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie op 19 september 2016. Na
de feiten over kinderdagverblijf (KDV) Bubbels en de inspectiegeschiedenis, volgen de bevindingen
op hoofdlijnen. Deze worden elders in het rapport uitgewerkt.

Feiten over kinderdagverblijf Bubbels
Kinderdagverblijf Bubbels is een kleinschalige organisatie met 2 kinderdagverblijven:

 Locatie Leonard Springerlaan (Fetlaer);
 Locatie Bellendonkplein.

KDV Bubbels, locatie Bellendonkplein, is gevestigd in de wijk Knutteldorp, nabij de Deventer
binnenstad.
In het LRKP staat kinderdagverblijf Bubbels geregistreerd met 24 kindplaatsen en heeft twee
stamgroepen.
KDV Bubbels biedt opvang aan van maandag tot en met vrijdag van 07.30 tot 18.00 uur.

Inspectiegeschiedenis
 18-07- 2013 jaarlijks onderzoek; de getoetste voorwaarden voldoen aan de Wet kinderopvang.
 30-07-2014: jaarlijks onderzoek; er is een overtreding geconstateerd met betrekking tot het

domein Veiligheid en Gezondheid: Meldcode kindermishandeling. De houder heeft geen
meldcode kindermishandeling vastgesteld welke voldoet aan de beschreven eisen.

 07-10-2014 nader onderzoek: de eerder geconstateerde overtreding (30 juli 2014) is hersteld.
 11-08-2015 jaarlijks onderzoek; de getoetste voorwaarden voldoen aan de Wet kinderopvang.
 09-08-2016 jaarlijks onderzoek; er zijn overtredingen geconstateerd met betrekking tot de

inhoud van het pedagogisch beleidsplan, de opvang in groepen en de beroepskracht-kindratio.

Bevindingen op hoofdlijnen
Tijdens dit incidentele onderzoek voldoen alle onderzochte items aan de Wet kinderopvang. De
toezichthouder gaat akkoord met de wijziging van het aantal kindplaatsen naar 28.

Advies aan College van B&W
De toezichthouder adviseert het college om het verzoek tot wijziging van gegevens in het Landelijk
Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) toe te wijzen.
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Observaties en bevindingen

Accommodatie en inrichting

Binnenruimte

Op dit moment zijn er 2 verticale groepen van 12 kinderen van 0-4 jaar.

De toezichthouder heeft de grootste groepsruimte opgemeten.

De vloeroppervlakte van deze ruimte bedraagt 82 m². Dit is ruim voldoende voor 4 extra
kindplaatsen.

De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op
te vangen kinderen.
Er is een afzonderlijke slaapruimte voor in ieder geval kinderen tot anderhalf jaar.

Conclusie
Per aanwezig kind is ten minste 3,5 m² binnenspeelruimte beschikbaar.

Buitenspeelruimte

De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met de leeftijd van de op te vangen
kinderen. Er zijn voldoende m² voor 28 kinderen. De kinderen van beide stamgroepen maken
gebruik van dezelfde buitenspeelruimte.

Conclusie
Per aanwezig kind is ten minste 3 m² buitenspeelruimte beschikbaar.

Gebruikte bronnen:
 Observaties
 Plattegrond
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Inspectie-items

Accommodatie en inrichting

Binnenruimte

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste groepsruimte.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² binnenspeelruimte beschikbaar,
waaronder mede begrepen passend voor spelactiviteiten ingerichte ruimtes buiten de
groepsruimte.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op
te vangen kinderen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Er is een afzonderlijke slaapruimte voor in ieder geval kinderen tot anderhalf jaar.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 9 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De slaapruimte is afgestemd op het aantal op te vangen kinderen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 9 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Buitenspeelruimte

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3 m² buitenspeelruimte beschikbaar.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De buitenspeelruimte is voor kinderen toegankelijk.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De buitenspeelruimte is aangrenzend aan het kindercentrum.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met de leeftijd van de op te vangen
kinderen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
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Gegevens voorziening

Opvanggegevens
Naam voorziening : KDV Bubbels
Website : http://www.kdvbubbels.nl
Aantal kindplaatsen : 24
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee

Gegevens houder
Naam houder : KDV Bubbels
Adres houder : Bellendonkplein 32
Postcode en plaats : 7411ZS DEVENTER
Website : www.kdvbubbels.nl
KvK nummer : 08094528
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 : Marja Baas

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente : Deventer
Adres : Postbus 5000
Postcode en plaats : 7400GC DEVENTER

Planning
Datum inspectie : 19-09-2016
Opstellen concept inspectierapport : 19-09-2016
Zienswijze houder : Niet van toepassing
Vaststelling inspectierapport : 27-09-2016
Verzenden inspectierapport naar houder : 27-09-2016
Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 27-09-2016

Openbaar maken inspectierapport : 11-10-2016
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum

De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.

De houder gaat akkoord met de inhoud van het rapport en heeft geen gebruik gemaakt van de
gelegenheid een zienswijze in te dienen.


