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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. 

Bij dit onderzoek beoordeelt de toezichthouder opnieuw de eisen die tijdens het vorige onderzoek 

niet voldeden.  

 

Beschouwing 

Conclusie: De overtredingen die tijdens het vorig nader onderzoek zijn geconstateerd 

zijn voldoende hersteld.  

  

Huidig nader onderzoek 

Tijdens het nader onderzoek van 13-09-2022 is niet aan alle eisen voldaan. In opdracht van 

gemeente Almere vindt een tweede nader onderzoek plaats. Tijdens dit nader onderzoek worden 

de onderdelen opnieuw beoordeeld om te kijken of de overtredingen zijn hersteld. 

  

KDV De Gompy's is op maandag 24 oktober 2022 bezocht voor het nader onderzoek. Het KDV is 

van tevoren niet op de hoogte gebracht van het bezoek. De toezichthouder heeft tijdens het 

bezoek gesproken met de aanwezige beroepskracht en de BKR en maximale groepsgrootte 

gecontroleerd. 

  

Algemene informatie 

Kinderdagverblijf de Gompy's is een kleinschalig kinderdagverblijf, dat sinds februari 2013 is 

geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). De houder heeft in de directe 

omgeving ook een buitenschoolse opvang (BSO) voor maximaal 30 kinderen van 4-12 jaar. Op het 

KDV worden maximaal vijf kinderen van 0-4 jaar opgevangen. Het KDV is elke dag van de week 

geopend van 7.00 tot 19.00.  

  

Recente inspectiegeschiedenis 

  

 Juli 2019: Jaarlijks onderzoek. Tekortkomingen geconstateerd op de domeinen Personeel en 

Groepen en Veiligheid en Gezondheid. Advies: handhaven. 

 Oktober 2019: Nader onderzoek. Alle tekortkomingen zijn hersteld. Advies: niet handhaven. 

 Oktober 2019: Incidenteel onderzoek. Tekortkomingen op de domeinen Personeel en groepen, 

Veiligheid en gezondheid. Advies: handhaven. 

 Maart 2020: Jaarlijks onderzoek: Tekortkomingen geconstateerd op de domeinen: Pedagogisch 

klimaat, personeel en groepen, veiligheid en gezondheid en ouderrecht. Advies: Handhaven.  

 Maart 2020: Nader onderzoek. Alle tekortkomingen zijn hersteld. Advies: niet handhaven. 

 Juni 2020: Nader onderzoek. Niet alle tekortkomingen zijn hersteld. Advies: niet handhaven 

maar meenemen naar het volgend jaarlijks onderzoek.  

 Juli 2021: Jaarlijks onderzoek: Tekortkomingen geconstateerd binnen verschillende domeinen. 

Advies: handhaven.  

 Oktober 2021: Nader onderzoek. Tekortkomingen zijn deels hersteld. Advies: Handhaven. 

 Januari 2022: Nader onderzoek: Tekortkomingen zijn deels hersteld. Advies: Handhaven.  

 Maart 2022: Nader onderzoek: Tekortkomingen zijn hersteld. Advies: Handhaving beëindigen. 
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 Mei 2022: Jaarlijks onderzoek: Overtredingen geconstateerd op de domeinen 'pedagogisch 

klimaat' en 'personeel en groepen'. Advies: Handhaven. 

 September 2022: Nader onderzoek. Overtredingen zijn onvoldoende hersteld. Advies: 

Handhaven.  

  

  

Opbouw van het inspectierapport 

Dit inspectierapport is ingedeeld in verschillende hoofdstukken, die we domeinen noemen. Elk 

domein is weer opgesplitst in verschillende onderdelen. Per onderdeel staat beschreven of er aan 

de eisen is voldaan. Achterin staat een opsomming van de eisen die zijn beoordeeld. De houder 

heeft bij een nader onderzoek geen recht op een zienswijze. 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 

 

Tijdens het jaarlijks onderzoek op 13-09-2022 constateert de toezichthouder dat aan het volgende 

voorwaarde niet wordt voldaan; 

 

Werken volgens het beschreven beleid  

De toezichthouder stelt de aanwezige beroepskracht vragen over het pedagogisch beleid. En 

observeert hoe zij werkt op de groep. De volgende punten uit het pedagogisch beleid komen niet 

overeen met de praktijk: 

 

Citaat beleidsplan: ''Ons kinderdagverblijf bestaat uit 1 groep van max 5 kinderen per dag met de 

leeftijd van 6 weken tot 4 jaar.''  

 

Praktijk: Tijdens het inspectiebezoek zijn er zes kinderen aanwezig  

 

De houder heeft van de gemeente Almere tot 22-10-2022 de gelegenheid gekregen de overtreding 

te herstellen. 

Pedagogisch beleid 

Beoordeling huidig nader onderzoek: 

De overtreding is voldoende hersteld. 

  

Dit blijkt uit de volgende bevindingen: 

De volgende punten uit het pedagogisch beleid komen overeen met de praktijk: 

  

Citaat beleidsplan: ''Ons kinderdagverblijf bestaat uit 1 groep van max 5 kinderen per dag met de 

leeftijd van 6 weken tot 4 jaar.''  

  

Praktijk: Tijdens het inspectiebezoek zijn er vier kinderen aanwezig. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview anders namelijk: (Met de aanwezige beroepskracht) 

 Observatie(s) 

 Pedagogisch beleidsplan 
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Personeel en groepen 
 

Tijdens het jaarlijks onderzoek op 13-09-2022 constateert de toezichthouder dat aan het volgende 

voorwaarde niet wordt voldaan; 

 

 

 Beroepskracht-kindratio (BKR)  Op het KDV zijn tijdens het inspectiebezoek onvoldoende 

beroepskrachten ingezet voor het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen. Uit de 

presentielijsten en personeelsrooster blijkt dat er structureel op maandag, woensdag en 

donderdag een BKR overtreding plaats vindt.     

 Maximale omvang stamgroep Uit het gesprek met de beroepskrachten en de observatie blijkt 

dat een kind wordt opgevangen in één stamgroep. KDV De Gompy's staat met vijf 

kindplaatsen geregistreerd in het LRK. Tijdens het inspectiebezoek zijn er zes kinderen 

aanwezig.   

 

 

De houder heeft van de gemeente Almere tot 22-10-2022 de gelegenheid gekregen de overtreding 

te herstellen. 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 

stagiaires 

Beoordeling huidig nader onderzoek: 

De overtreding is voldoende hersteld. 

 

Dit blijkt uit de volgende bevindingen: 

 

Beroepskracht-kindratio (BKR)   

Op het KDV zijn voldoende beroepskrachten ingezet voor het aantal en de leeftijd van de op te 

vangen kinderen. Tijdens de inspectie zijn de volgende aantallen kinderen en beroepskrachten 

aanwezig:  

 

Groep  Aantal aanwezige 

kinderen  

Aantal aanwezige 

beroepskrachten  

Aantal benodigde 

beroepskrachten  

KDV De 

Gompy's  

2 x 0 jaar  

1 x 1 jaar  

1 x 3 jaar  

 1 (+ 1 stagiaire helpende zorg en 

welzijn niveau 2) 

 1 

 

Voor de berekening heeft de toezichthouder gebruik gemaakt van de rekentool op 1ratio.nl.  

 

De beroepskracht vertelt dat het een lastige puzzel was om ervoor te zorgen dat BKR iedere dag 

klopt. Er is gekozen om tot 1 december 2022 op maandag en woensdag 1 kind minder op te 

vangen en op donderdag twee beroepskrachten in te zetten. Vanaf 1 december wordt er een baby 

1 jaar, zodat de BKR weer klopt.  

 

 

 

 Aantal 

kinderen 

Aantal ingeroosterde 

beroepskrachten 

Aantal benodigde 

beroepskrachten 

 Maandag 2x 0 jaar 

1x 1 jaar 

1x 3 jaar 

 1  1 
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 Dinsdag 1x 0 jaar 

2x 1 jaar 

1x 2 jaar 

1x 3 jaar 

 1  1 

 Woensdag  2x 0 jaar 

1x 1 jaar 

1x 3 jaar 

 1  1 

 Donderdag 2x 0 jaar 

1x 1 jaar 

1x 2 jaar 

1x 3 jaar 

 2  2 

 Vrijdag 2x 0 jaar 

1x 1 jaar 

1x 3 jaar 

 1  1 

 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Beoordeling huidig nader onderzoek: 

De overtreding is voldoende hersteld. 

 

Dit blijkt uit de volgende bevindingen: 

 

Opvang in stamgroepen  

KDV De Gompy's staat met vijf kindplaatsen geregistreerd in het LRK. Tijdens het inspectiebezoek 

zijn er vier kinderen aanwezig.   

 

Groepsnaam  Leeftijd 

kinderen  

Groepsgrootte volgens het 

beleid  

Groepsgrootte tijdens 

inspectiebezoek  

KDV De 

Gompy's  

 6 weken tot 4 

jaar  

 Maximaal 5 kinderen   4 kinderen  

 

 

Uit gesprek met de aanwezige beroepskracht blijkt dat er iedere dag maximaal vijf kinderen 

aanwezig zijn.  
 

Gebruikte bronnen 

 Interview anders namelijk: (Met de aanwezige beroepskracht) 

 Observatie(s) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum 

draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 

(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Personeel en groepen 

 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires 

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 de rekenregels;  

-indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep de verhouding tussen het 

minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de 

gecombineerde groep wordt bepaald op grond van de rekenregels. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4, 7, 9 en bijlage 1 onderdeel 

a en c Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9 Regeling Wet kinderopvang) 

 
 

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 : Kinderopvang de Gompy's 

Vestigingsnummer KvK : 000011677856 

Aantal kindplaatsen : 5 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Daniëlle Johanna Lydia Dirken 

KvK nummer : 64625044 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Flevoland 

Adres : Postbus 1120 

Postcode en plaats : 8200 BC LELYSTAD 

Telefoonnummer : 088-0029910 

Onderzoek uitgevoerd door :  K Roest 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Almere 

Adres : Postbus 200 

Postcode en plaats : 1300 AE ALMERE 

 

Planning 

Datum inspectie : 24-10-2022 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 25-10-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 25-10-2022 

Verzenden inspectierapport naar : 25-10-2022 
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gemeente 

Openbaar maken inspectierapport :  
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