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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 Almere heeft de toezichthouder een nader onderzoek uitgevoerd.
In dit nader onderzoek zijn de voorwaarden waaraan tijdens het jaarlijks onderzoek niet werd
voldaan opnieuw beoordeeld.
Daarnaast zijn voorwaarden voor de wijziging naar 16 kindplaatsen in het LRK meegenomen. Dit
naar aanleiding van een wijzigingsformulier van de houder.

Beschouwing
Algemeen
Peuterplusgroep de Melkweg (kinderdagverblijf Sterrenrijk) is onderdeel van een particuliere
kinderopvangorganisatie, Kindercentrum De Wijsneusjes B.V.
Na het open van een nieuwe kinderdagverblijf (KDV) en buitenschoolse opvang (BSO) in dezelfde
wijk is deze locatie een peuterplusgroep geworden met kinderen in de leeftijd van 3 -4 jaar. In
samenwerking met de basisschool Het Universum vormt de groep een campus in de wijk
Nobelhorst.
De KDV-locatie staat met zevenenvijftig kindplaatsen geregistreerd, er worden zestien kinderen op
gevangen.
De organisatie bestaat nu uit zes opvanglocaties in Almere. Het betreft een KDV en BSO Sterrenrijk
(locatie Richard Feynmanstraat), KDV Sterrenrijk (de Melkweg), KDV en BSO Sterrenrijk (de
Wondertjes) in de wijk Nobelhorst en BSO de Wijsneusjes in de Eilandenbuurt in Almere.
Inspectiegeschiedenis

01-10-2019: Jaarlijks onderzoek; handhaving op domein Accommodatie

09-10-2018: Jaarlijks onderzoek; geen tekortkomingen

15-05-2018: Incidenteel onderzoek; ophoging kindaantal van 40 naar 57

19-03-2018: Nader onderzoek; tekortkomingen zijn hersteld

16-10-2017: Jaarlijks onderzoek; handhaving op domein Personeel en groepen
Huidig onderzoek
Op 1 oktober 2019 heeft de toezichthouder geconstateerd dat de locatie van de peuterplusgroep de
Melkweg uit maximaal 11 kinderen mag bestaan.
Vanuit de gemeente ontvangt de toezichthouder nu he t verzoek voor een nader onderzoek en een
incidenteel onderzoek na aanleiding van een wijzigingsformulier van de houder. Beide onderzoeken
hebben dezelfde vraag, kunnen er 16 kinderen opgevangen worden volgens de Wet kinderopvang.
In overleg met de gemeente Almere wordt er één onderzoek uitgevoerd, het nader onderzoek.
Tijdens dit onderzoek ziet de toezichthouder de benodigde documenten in, observeert het deel van
de school welke bij de stamgroep gaat horen en spreekt het met de beroepskrachten en houder.
Het deel heeft genoeg vierkante meters voor de opvang van de 5 kinderen.
Of het in de praktijk ook goed werkt gaat bij een volgend onderzoek bekeken worden.
De bevindingen van dit onderzoek staan los van de gebruikersvergunning die de brandweer met
betrekking tot de brandveiligheid of bouw- en woningtoezicht met betrekking tot het bouwbesluit
afgeeft.

Advies aan College van B&W

Geen handhaving.
Advies: wijzigen kindaantal in LRK naar 16 kindplaatsen.
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Observaties en bevindingen

Registratie, wijzigingen, administratie en naleving handhaving
Op 11 februari 2020 ontvangt de toezichthouder een verzoek: de houder wil de kindplaatsen van
57 naar 16 kinderen terugbrengen.

Wijzigingen
De houder dient een wijzigingsverzoek in bij de Gemeente Almere.
De houder is op de hoogte dat het in de toekomst ook direct de gegevens hoort te wijziging als de
situatie veranderd.
Conclusie
Er wordt aan de getoetste voorwaarden voldaan.

Gebruikte bronnen




Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
Landelijk Register Kinderopvang
Wijzigingsformulier exploitatie

Pedagogisch klimaat
Op 11 februari 2020 ontvangt de toezichthouder een verzoek: de houder wil de kindplaatsen van
57 naar 16 kinderen terugbrengen.

Pedagogisch beleid
Bij peuterplusgroep de Melkweg gaat er gewerkt worden in één stamgroepen. De groep maakt
gebruik van twee verschillende eigen ruimtes.
In het Pedagogisch Plan dagopvang staat de maximale omvang en leeftijdsopbouw van de groep
correct beschreven.
De werkwijze van de stamgroep met twee ruimtes staat niet beschreven. Bij de huidige visie op de
werkwijze ziet de toezichthouder geen belemmeringen voor de opvang van 16 kinderen.
Nadat er gewerkt wordt in beide ruimtes gaat de werkwijze beschreven worden zodat dit
inzichtelijk is voor ouders.
Bij een volgend onderzoek zal getoetst worden of er conform beleid gehandeld wordt.
Conclusie
Er wordt aan de getoetste voorwaarden voldaan.

Gebruikte bronnen




Interview (beroepskracht)
Observatie(s)
Pedagogisch beleidsplan (2020)
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Accommodatie
Op 1 oktober 2019 constateerde de toezichthouder tijdens een jaarlijks onderzoek dat:

De houder heeft aangegeven dat de groep uit maximaal zestien kinderen zal bestaan. Hiervoor
is echter geen ruimte qua oppervlakte. Er kunnen op in de stamgroepruimte maximaal elf
kinderen w orden opgevangen. In de oude situatie werd de gang in de beveiligde zone erbij
wordt getrokken, toen kon de groepsgrootte maximaal zestien kinderen zijn.

Voor de stamgroep geldt de voorwaarde dat er 3,5 vierkante meter beschikbaar is per
aanwezig kind. Er mag redelijkerwijs van worden uitgaan dat de ruimte buiten de groep, die
toebedeeld wordt als opvangplaats, ook daadwerkelijk worden gebruikt voor opvang, in elk
geval op het moment dat het aantal aanwezige kinderen dat vereist. Dit houdt in dat de groep
de Melkweg te allen tijde van deze ruimtes gebruik moeten kunnen maken. Door het
deelgebruik is dit niet mogelijk. De ruimte waarop de zestien kinderen gebaseerd wordt, is
hierdoor niet te allen tijde beschikbaar.

Eisen aan ruimtes
Op 18 februari bezoekt de toezichthouder de locatie en ziet beide ruimtes.
De bestaande groep heeft meer hoeken gecreëerd en het spelaanbod is passend bij de leeftijd van
de op te vangen kinderen.
Binnenruimte
De nieuwe groepsruimte is verderop in de school en ligt naast d e trap in de centrale hal. De groep
gaat met hoge schermen afgezet worden zodat de kinderen van de school geen toegang meer
hebben tot deze ruimte. De ruimte is ten alle tijden beschikbaar voor de kinderopvang. Dit is
samen met de school afgesproken.
De nieuwe groepsruimte is nog niet passend ingericht, de beroepskracht vertelt dat er lage
tafeltjes komen en dat de aandacht hier vooral gaat liggen op rustige activiteiten.
Naam groep
Klaslokaal
Halzone

Oppervlakte
40
17.5

Maximaal aantal kinderen
11
5

Door de verandering van ruimtes op de huidige locatie is het maximaal op te vangen kinderen
(vierkante meters van de stamgroep) in totaal zestien kinderen.
Conclusie
Er wordt aan de getoetste voorwaarden voldaan.

Gebruikte bronnen




Interview (beroepskracht)
Observatie(s)
Plattegrond
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Overzicht getoetste inspectie-items
Registratie, wijzigingen, administratie en naleving handhaving
Wijzigingen
De houder van een kindercentrum doet van een wijziging in de daartoe aangewezen gegevens
onverwijld mededeling aan het college, nadat deze wijziging hem bekend is geworden. Hierbij
verzoekt de houder de gegevens te wijzigen.
(art 1.47 lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 2 en 3 Besluit landelijk register kinderopvang, register
buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang)

Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze,
maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang)

Accommodatie
Eisen aan ruimtes
Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste stamgroepruimte. Een kindercentrum
beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind.
Passend voor spelactiviteiten ingerichte binnenruimtes buiten de stamgroepruimte worden naar
evenredigheid aan de groepen van het kindercentrum toebedeeld.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Vestigingsnummer KvK
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:
:

Kinderopvang Sterrenrijk
http://www.dewijsneusjes.nl
000030984211
57
Nee

:
:
:
:
:

Kindercentrum De Wijsneusjes B.V.
Midwaystraat 17
1339NM Almere
61924490
Ja

:
:
:
:
:

GGD Flevoland
Postbus 1120
8200BC LELYSTAD
088-0029910
J. Kusters- Helleman

Gegevens houder
Naam houder
Adres houder
Postcode en plaats
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Onderzoek uitgevoerd door

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Almere
: Postbus 200
: 1300AE ALMERE

Planning
Datum inspectie
Opstellen concept inspectierapport
Zienswijze houder
Vaststelling inspectierapport
Verzenden inspectierapport naar houder
Verzenden inspectierapport naar
gemeente
Openbaar maken inspectierapport

:
:
:
:
:
:

18-02-2020
Niet van toepassing
Niet van toepassing
25-02-2020
25-02-2020
25-02-2020

:
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