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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. 

Beschouwing 

De kwaliteit van de opvang van kinderen is van invloed op hun ontwikkeling. Daarom stelt de 

Rijksoverheid kwaliteitseisen aan de kinderopvangorganisaties in de Wet kinderopvang. 

 

Indien blijkt dat niet geheel aan de gestelde eisen is voldaan, zal de toezichthouder het college van 

de betreffende gemeente via het inspectierapport adviseren te handhaven conform het 

handhavingsbeleid. De gemeente stelt hierna een schrijven naar de houder op. Hoe deze is 

opgesteld is afhankelijk van het gemeentelijk handhavingsbeleid. 

 

De gemeente geeft vervolgens de toezichthouder van de GGD opdracht om een (onaangekondigd) 

nader onderzoek uit te voeren. Een nader onderzoek richt zich op de overtredingen die zijn 

geconstateerd tijdens het vorige onderzoek. Op de laatste pagina’s van het rapport staat een 

overzicht van de getoetste inspectie-items. 

 

Voor een uitgebreide uitleg over het inspectieproces en de verantwoordelijkheden voor het toezicht 

en de handhaving op de kwaliteit, verwijzen wij naar www.rijksoverheid.nl. 

  

De locatie 

Kinderdagverblijf (KDV) Kits Oonlie Peuteropvang Zuid maakt deel uit van kinderopvangorganisatie 

Kits Oonlie, welke op verschillende vestigingen in en rond Alkmaar kinderdagopvang en 

buitenschoolse opvang biedt en is gevestigd in basisschool Liereland in de wijk Daalmeer te 

Alkmaar. Er wordt van maandag tot en met vrijdag opvang geboden van 08:30 tot 12:00 uur,  

aan één groep van maximaal 14 kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Op de locatie wordt 

voorschoolse educatie (VE) geboden. 

 

Inspectiegeschiedenis 

 Tijdens de jaarlijkse inspecties van 2016 en 2017 werd aan alle getoetste voorwaarden 

voldaan. 

 Tijdens de jaarlijkse inspectie van oktober 2018, werd niet aan alle getoetste voorwaarden 

voldaan. Er werden overtredingen geconstateerd op voorwaarden binnen de items: 

Pedagogisch klimaat en Veiligheid en gezondheid; waarna de toezichthouder handhaving 

adviseerde. 

 In maart 2019 heeft een onaangekondigd nader onderzoek plaatsgevonden. Aan de getoetste 

voorwaarden werd voldaan. 

 In oktober 2019 heeft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek plaatsgevonden. Er werd een 

overtreding geconstateerd op een voorwaarde binnen het item, Pedagogisch klimaat, waarna 

de toezichthouder handhaving adviseerde. Gemeente Alkmaar heeft in januari 2020 een 

aanwijzing gestuurd naar de houder om alsnog aan de getoetste voorwaarden binnen het item 

Pedagogisch klimaat te voldoen. Toetsing zal tijdens een volgend jaarlijks onderzoek 

plaatsvinden.  

 In maart 2020 heeft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek plaatsgevonden. Er werd een 

overtreding geconstateerd op een voorwaarde binnen het item, Personeel en groepen, waarna 

de toezichthouder handhaving adviseerde. De voorwaarde binnen het item, Pedagogisch 

klimaat, waar in oktober 2019 niet aan werd voldaan, is tijdens dit onderzoek naar aanleiding 

van de aanwijzing opnieuw beoordeeld en voldoet aan de getoetste voorwaarden. 
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De inspectierapporten zijn in te zien op www.landelijkregisterkinderopvang.nl. 

 

Aanleiding onderzoek 

De GGD Hollands Noorden heeft van gemeente Alkmaar opdracht gekregen tot het uitvoeren van 

een nader onderzoek naar de tekortkomingen die zijn geconstateerd tijdens het jaarlijks onderzoek 

van 5 maart 2020. 

Het onderzoek wordt uitgevoerd na verloop van de gegeven hersteltermijn, welke staat genoemd 

in de aanwijzing die de gemeente heeft gestuurd naar de houder. 

 

Het onderzoek 

Tijdens dit onderzoek heeft de toezichthouder gesprekken gevoerd met de beroepskrachten en er 

hebben observaties plaatsgevonden om de (pedagogische) praktijk te beoordelen. Verder zijn de 

nodige documenten ingezien. De bevindingen zijn besproken met de beroepskrachten en de 

locatieverantwoordelijke. 

 

Conclusie   

De tekortkoming op de voorwaarde is opgeheven.  

Aan de getoetste voorwaarde is voldaan. 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Personeel en groepen 
 

De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 

 

Binnen de dagopvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste stamgroepen. Er moet 

voldoende personeel op elke groep zijn. Hoeveel beroepskrachten nodig zijn, is afhankelijk van het 

aantal kinderen en hun leeftijd. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 

gelezen en besproken is.   

 Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Tijdens het laatste onderzoek werd niet voldaan aan de volgende voorwaarde: 

 

Kopie inspectierapport 5 maart 2020: 

"Kits Oonlie peuteropvang Zuid staat in het LRK geregistreerd voor 14 kindplaatsen. Echter werden 

tijdens het inspectiebezoek 15 kinderen opgevangen. De locatieverantwoordelijke geeft aan dat er 

een fout is gemaakt in de planning. Waarmee niet wordt voldaan aan de voorwaarde en de houder 

in overtreding is".  

 

Voor een inhoudelijk overzicht van de betreffende overtredingen verwijst de toezichthouder naar 

het inspectierapport op de website van het Landelijk Register Kinderopvang, 

www.landelijkregisterkinderopvang.nl. 

 

Huidig nader onderzoek:  

Ten behoeven van dit nader onderzoek is beoordeeld of het aantal kindplaatsen waarvoor de 

locatie in het Landelijk Register Kinderopvang geregistreerd staat niet overschreden wordt.  

De toezichthouder is onaangekondigd op locatie geweest om de praktijk te beoordelen. Tevens zijn 

op locatie de lijsten van de aanwezige kinderen bekeken. Via de e-mail zijn de overige 

aanwezigheidslijsten van dezelfde maand opgevraagd bij de locatieverantwoordelijke en ingezien 

door de toezichthouder.  

 

De tekortkoming is verholpen, aan de getoetste voorwaarde is voldaan.  
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

 Observatie(s) (Praktijk) 

 Presentielijsten (Maand juni) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Personeel en groepen 

 

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 1, onderdeel 

a van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 

Indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep wordt de maximale grootte van de 

gecombineerde groep bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c van het Besluit kwaliteit 

kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8, 9 en 10 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Kits Oonlie Peuteropvang Zuid 

Website : http://www.kits-oonlie.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000039928470 

Aantal kindplaatsen : 14 

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 Kits Oonlie 

Adres houder : De Hoefsmid 9 

Postcode en plaats : 1851 PZ Heiloo 

Website : www.kits-oonlie.nl 

KvK nummer : 50343750 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Hollands Noorden 

Adres : Postbus 9276 

Postcode en plaats : 1800 GG Alkmaar 

Telefoonnummer : 088-0100549 

Onderzoek uitgevoerd door :  Mevrouw M. Guldenpfennig 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Alkmaar 

Adres : Postbus 53 

Postcode en plaats : 1800 BC ALKMAAR 
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Planning 

Datum inspectie : 26-06-2020 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder 

Hoor en wederhoor 

: Niet van toepassing 

: Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 09-07-2020 

Verzenden inspectierapport naar houder : 10-07-2020 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 10-07-2020 

Openbaar maken inspectierapport : 11-07-2020 
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