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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. 

 
Beschouwing 
In opdracht van de gemeente Landerd heeft de GGD op 9 december 2014 een nader onderzoek 
uitgevoerd bij KDV Koekeloere te Zeeland. In dit nader onderzoek zijn de voorwaarden waaraan 

tijdens de reguliere inspectie niet werd voldaan opnieuw bekeken. 
  
Er waren overtredingen geconstateerd met betrekking tot de Beroepskracht-Kindratio 

(BKR).Tijdens dit nader onderzoek is geobserveerd in de praktijk en zijn de kind- en 
personeelsplanningslijsten van week 50 in 2014 beoordeeld. 
  
Conclusie luidt dat de tekortkomingen zijn opgelost. Voor een nadere toelichting verwijs ik u naar 

het betreffende domein in het rapport. 
  

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

 

Personeel en groepen 

 
  
Beroepskracht-kindratio 
 
Tijdens inspectie op 9 december 2014 zijn er 12 kinderen aanwezig, 2 beroepskrachten en 2 

stagiaires. Er wordt voldaan aan de Beroepskracht-kindratio (BKR). 
  

Uit de planningslijsten van week 50 2014 blijkt dat er op de planningslijsten voldoende 
beroepskrachten staan ingepland voor het aantal op te vangen kinderen. 
  
Op woensdag staan er 13 kinderen gepland van 8.45 - 10.30 uur, terwijl de groep volgens het 
landelijk register kinderopvang maar mag bestaan uit maximaal 12 kinderen. Echter, de gemeente 

heeft aangegeven in een brief d.d. 24 november 2014 dat tijdelijk opvangen van 13 kinderen wordt 
gedoogd. 
  
 
Gebruikte bronnen: 
  Observaties 
  Plaatsingslijsten 

  Personeelsrooster 
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Inspectie-items 

 

Personeel en groepen 

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 6 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 1.50 lid 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 : Koekeloere 

Website : http://www.kdvkoekeloere.nl 
Aantal kindplaatsen : 12 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : L.T.H. Zegers 

Website : www.kdvkoekeloere.nl 
KvK nummer : 51127415 
 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Hart voor Brabant 
Adres : Postbus 3024 
Postcode en plaats : 5003DA TILBURG 

Telefoonnummer : 073-6404515 
Onderzoek uitgevoerd door :  M. van de  Laar 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : LANDERD 

Adres : Postbus 35 

Postcode en plaats : 5410AA ZEELAND 
 
Planning 
Datum inspectie : 09-12-2014 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 09-12-2014 

Verzenden inspectierapport naar houder 
en oudercommissie 

: 10-12-2014 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 10-12-2014 

Openbaar maken inspectierapport : 31-12-2014 
 

 

 


