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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. 
  
Uitgevoerd na aanwijzing van gemeente Lansingerland met kenmerk U17.05099, d.d. 2 mei 2017. 
Het onderzoek heeft zich gericht op het inspectie-item waarbij tijdens het jaarlijks onderzoek 
d.d. 13 februari 2017 een overtreding is geconstateerd. 
 

 
Beschouwing 
Feiten over kindercentrum IKC De Gouden Griffel 
Buitenschoolse opvang IKC de Gouden Griffel is gevestigd in een nieuwbouw pand in Berkel en 
Rodenrijs. De buitenschoolse opvang kan maximaal 90 kinderen van 4 tot 13 jaar per dag 
opvangen van maandag tot en met vrijdag. 
De opvang vindt plaats in verschillende ruimten (huiskamers per leeftijdsgroep), een gymzaal, een 
atelierruimte, een computerhoek, een keuken voor de kinderkook-activiteiten en de BSO Zone. 
Er is een aangrenzend schoolplein. De kinderen kunnen ook gebruik maken van de landelijke 
omgeving rond de BSO en een natuurspeeltuin. Er is ook een vakdocent beeldende vorming 
verbonden aan de BSO. 
De organisatie is samen een integraal kindcentrum. Er wordt dus nauw samengewerkt tussen de 
buitenschoolse opvang en de school.  
  
Inspectiegeschiedenis 
13-02-2017; jaarlijks onderzoek. Er is een overtreding geconstateerd bij een voorwaarde binnen 
het domein 'Personeel en groepen'. Er is advies tot handhaven gegeven; 
19-05-2016; jaarlijks onderzoek. Er zijn geen overtredingen geconstateerd; 
18-06-2015; onderzoek na registratie. Er zijn geen overtredingen geconstateerd; 
21-04-2015; onderzoek voor registratie. Advies tot opname in het Landelijk Register Kinderopvang 
en Peuterspeelzalen (LRKP). 
  
Bevindingen op hoofdlijnen 
De houder voldoet aan de voorwaarde die bij dit nader onderzoek is onderzocht. 
  
De bevindingen worden nader toegelicht bij het betreffende domein. 
  
  

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Kinderopvang IKC de Gouden Griffel te Berkel en Rodenrijs 

 

Observaties en bevindingen 

 

Personeel en groepen 

 
  
 
Beroepskracht-kindratio 
 
Voorgeschiedenis 
Tijdens het jaarlijks onderzoek d.d. 13 februari 2017 is door de toezichthouder uit de steekproef 
van week 7, 8 en 9, geconstateerd dat er in de basisgroepen genaamd Stamgroep 1 en Stamgroep 
2 (kinderen van 4 tot en met 7 jaar) in week 7 en 8 meer dan 20 tegelijk kinderen worden 
opgevangen. 
  
Voortgang 
Tijdens dit nader onderzoek is een steekproef genomen van week 23, week 24 en week 25 met in 
totaal 14 opvangdagen, inclusief de dag van het bezoek d.d. 20 juni 2017. 
  
Uit het interview en de aangeleverde gegevens blijkt dat er 5 basisgroepen zijn ingesteld. 
De kinderen worden op leeftijd ingedeeld en in de groepen genaamd Stamgroep 1, Stamgroep 2, 
Stamgroep 3a en Stamgroep 3b kunnen volgens de huidige leeftijd van de kinderen maximaal 20 
kinderen per basisgroep tegelijk aanwezig zijn. Bij Stamgroep 4 is dit maximaal 30 kinderen. 
Daarnaast blijkt dat er voldoende beroepskrachten worden ingezet per basisgroep per opvangdag. 
  
Uit het interview en de gegevens van de steekproef, weergegeven in onderstaand schema, blijkt 
dat de houder bij 4 van de groepen wel meer kinderen per basisgroep heeft ingedeeld, maar niet 
meer dan het totaal aantal toegestane maximum kinderen tegelijk opvangt. 
  

Betreft groep 1 groep 2 groep 3a groep 3b groep 4 

Leeftijd kinderen basisgroep 4-5 
jarigen 

4-6 
jarigen 

6-9 
jarigen 

6-9 
jarigen 

8-10 
jarigen 

Totaal aantal kinderen 
ingedeeld 

24 28 28 14 26 

Max. toegestane groepsgrootte 20 20 20 20 30 

Aantal kinderen in steekproef 1 - 17 3 - 20 1 - 19 1 - 10 1 - 18 

  
Conclusie 
De toezichthouder concludeert hieruit dat de houder ervoor zorg draagt dat het maximale aantal 
kinderen per leeftijdscategorie wordt aangehouden en dat de houder daarbij minimaal 1 
beroepskracht op 10 aanwezig kinderen inzet. 
  
Hiermee wordt er voldaan aan de voorschriften.  
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Overzicht getoetste 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 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 4 jaar.  
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar.  
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten 
berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 3 en 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen)   
OF 
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste: 
- 2 beroepskrachten en een extra volwassene per 30 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 
jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 4 en 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kinderopvang IKC de Gouden Griffel 
Aantal kindplaatsen : 90 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Stichting Integraal Kindercentrum de Gouden Griffel 
Adres houder : Theo d'Orsingel 30 
Postcode en plaats : 2652LC Berkel en Rodenrijs 
KvK nummer : 57983208 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Rotterdam-Rijnmond 
Adres : Postbus 70014 
Postcode en plaats : 3000KS ROTTERDAM 
Telefoonnummer : 010 4984015 
Onderzoek uitgevoerd door :  T. van Rijswijk 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Lansingerland 
Adres : Postbus 1 
Postcode en plaats : 2650AA BERKEL EN RODENRIJS 
 
Planning 
Datum inspectie : 20-06-2017 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 18-07-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 18-07-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 18-07-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 18-07-2017 
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