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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 

Bij de jaarlijkse inspectie op 13-7-2017 zijn enkele tekortkomingen geconstateerd. De gemeente 
Enschede heeft de houder in de gelegenheid gesteld deze tekortkomingen op te heffen. Bij dit 
onderzoek wordt beoordeeld of de houder heeft voldaan aan de aanwijzing van de gemeente. 
  
Het onderzoek richt zich vier voorwaarden onder het item opvang in groepen. 
  
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over het 
kindercentrum en de inspectiegeschiedenis, volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden 
elders in het rapport per domein verder uitgewerkt. 
  
Feiten over kindercentrum 
Kinderdagverblijf Babbeloes is gevestigd aan H.B. Blijdensteinlaan te Enschede. 
In het kinderdagverblijf kunnen maximaal 72 kinderen worden opgevangen in de leeftijd van 0-4 
jaar. 
Het kinderdagverblijf heeft 6 stamgroepen: Ieniemienie, Pino, Elmo, Oscar, Purk en 
Koekiemonster. 
  
Inspectiegeschiedenis 
De GGD voert sinds 2006 inspecties uit bij kindercentrum Babbeloes. 
Maart 2015 - jaarlijkse inspectie - er werd aan alle getoetste voorwaarden voldaan. 
Januari 2016 - jaarlijkse inspectie - niet voldaan aan de voorwaarden pedagogisch klimaat, 

veiligheid en gezondheid en ouderrecht.  
Mei 2016 - nader onderzoek - wederom niet voldaan aan de voorwaarden veiligheid en gezondheid 

en het pedagogische klimaat (last onder dwangsom). 
Augustus 2016 - nader onderzoek- de knelpunten in het pedagogisch klimaat, in het laatste 
onderzoek ook al geconstateerd, zijn niet verholpen (last verbeurd). 
juli 2017 - jaarlijks onderzoek - niet voldaan aan de voorwaarden pedagogisch beleid en opvang in 

groepen. 
  
Bevindingen op hoofdlijnen 
Er wordt voldaan aan de onderzochte voorwaarden. 

 
Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Personeel en groepen 

 
Bij het jaarlijks onderzoek op 13 juli 2017 is geconstateerd: 
  
Kinderen worden uit hun vaste stamgroep gehaald en al dan niet in de koppelgroep geplaatst. Uit 
de berekeningen van de beroepskracht-kindratio kan de conclusie worden getrokken dat het 
schuiven met kinderen gebeurt om te voorkomen dat extra beroepskrachten moeten worden 
ingezet. 
Kinderen mogen in een 2e stamgroep opgevangen worden, niet in een derde. Maandagmiddag 3 
juli is een kind van groep Pino naar groep Oscar gegaan, daar was niet één van zijn drie vaste 
beroepskrachten werkzaam. 
Er is dus geconstateerd dat niet altijd alle vaste gezichten op de groep staan, kinderen die in meer 
dan 2 stamgroepen worden opgevangen en dat er geen schriftelijke toestemming door ouders is 
gegeven voor opvang in een 2e stamgroep. 
  
  
 
Opvang in groepen 

 
Bij het nader onderzoek op dinsdag 10 oktober is geconstateerd dat de houder de volgende 
maatregelen heeft genomen: 
  
-de houder heeft een toestemmingsformulier opgesteld waarin is aangegeven in welke 
(maximaal) twee groepen kinderen opgevangen kunnen worden en over welke periode dit geldt. 
Het toestemmingsformulier is aan alle ouders aangeboden en velen hebben dit inmiddels 
ondertekend. 
-de bezettingslijsten voor kinderen en beroepskrachten in de 6 stamgroepen is aangepast. Er wordt 
nu genoteerd welk kind naar welke groep gaat. 
-op de deur van elke groep hangt nu een lijst met aanwezige beroepskrachten. 
  
Conclusie: de knelpunten zijn opgelost, aan de onderzochte voorwaarden wordt voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview (toezichthouder heeft gesproken met de houder en de planner) 
• Toestemmingsformulieren (lege en ingevulde gezien) 
• Presentielijsten (kinderen week 40) 
• Personeelsrooster (week 40) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Personeel en groepen 

Opvang in groepen 

De opvang vindt plaats in stamgroepen. 
(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 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder informeert de ouders en de kinderen in welke stamgroep het kind verblijft en welke 
beroepskrachten op welke dag bij welke groep horen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.54 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 
en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouder kan een kind gedurende een tussen 
houder en ouder overeengekomen periode worden opgevangen in één andere stamgroep dan de 
vaste stamgroep. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 13 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Ieder kind maakt van maximaal twee stamgroepruimtes gebruik gedurende een week. 
(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 5 lid 4, 5 en 6 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Babbeloes 
Website : http://www.babbeloes.eu 
Aantal kindplaatsen : 72 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 

Gegevens houder 

Naam houder : Kinderdagverblijf Babbeloes BV 
Adres houder : H.B. Blijdensteinlaan 43 
Postcode en plaats : 7514CA Enschede 
Website : www.babbeloes.nl 
KvK nummer : 50035630 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Twente 
Adres : Postbus 1400 
Postcode en plaats : 7500BK ENSCHEDE 
Telefoonnummer : 053-4876700 
Onderzoek uitgevoerd door :  Inge Kleinherenbrink 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Enschede 
Adres : Postbus 20 
Postcode en plaats : 7500AA ENSCHEDE 
 

Planning 

Datum inspectie : 10-10-2017 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 10-10-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 11-10-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 11-10-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 31-10-2017 
 
 
 
 
 
 
 

 


