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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd incidenteel onderzoek.
De houder heeft een verzoek ingediend tot wijziging/uitbreiding van het aantal geregistreerde
kindplaatsen van 15 naar 25.
Beschouwing
Kinderdagverblijf Tembo biedt sinds augustus 2011 kinderopvang aan voor kinderen van 0 tot 4
jaar. Kdv Tembo is gevestigd in het centrum van de stad en kan gebruik maken van 2 leefruimtes,
een peutergroep en een babygroep, deze zijn met elkaar verbonden door een gang.
Aan de achterkant van het pand is een binnenplaats/tuin waar de kinderen kunnen spelen. De
houder heeft de buitenspeelruimte uitgebreid met een dakterras van ca. 33m².
Inspectiegeschiedenis:
Het vorige jaarlijkse inspectie onderzoek heeft plaatsgevonden op 18-11-2015.
Er werd toen niet volledig voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. Er werd 1 kind meer
opgevangen dan het aantal geregistreerde kindplaatsen toestaat.
Op 17-05-2016 heeft opnieuw een jaarlijks inspectie onderzoek plaatsgevonden. Tevens heeft op
24-05-2016 een gesprek plaatsgevonden nav 'pilot zelf invullen inspectierapport door de houder'.
Er wordt volledig voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden.
Bevindingen incidenteel onderzoek nav aanvraag uitbreiding kindplaatsen:
Op 10-11-2016 heeft een incidenteel onderzoek plaatsgevonden.
Er wordt volledig voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden.

Advies aan College van B&W
De toezichthouder adviseert het college om het verzoek tot wijziging van gegevens in het Landelijk
Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) toe te wijzen.
Er is geen bezwaar om het aantal geregistreerde kindplaatsen te wijzigen van 15 naar 25
kindplaatsen.
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Observaties en bevindingen
Accommodatie en inrichting
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'accommodatie en inrichting'.
Per aspect worden eerst de bevindingen beschreven die zijn geconstateerd tijdens het onderzoek.
Daarna volgt een oordeel of er is voldaan aan de wettelijke voorwaarden.

Binnenruimte
Er zijn 2 stamgroepen:
1 groep voor kinderen in de leeftijd 2-4 jaar en 1 groep voor kinderen in de leeftijd 0-2 jaar.
Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste groepsruimte. Per aanwezig kind in het
kindercentrum is er ten minste 3,5 m² binnenspeelruimte beschikbaar:
De totale binnenspeelruimte meet ca. 142 m² : 3,5 m² = 40 kindplaatsen, ruim voldoende voor
de aangevraagde 25 kindplaatsen.
Er zijn 2 afzonderlijke slaapruimtes voor de op te vangen kinderen.
De locatie is ingericht met verschillende speelhoeken en is passend ingericht in overeenstemming
met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen.
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden.

Buitenspeelruimte
De aangrenzende buitenspeelruimte is uitgebreid met een omheind dakterras van ca. 34 m² + de
bestaande buitenspeelruimte 45 m² : 3= 25 kindplaatsen.
Er is voldoende buitenspeelruimte beschikbaar per aanwezig kind.
Het dakterras is met een buitentrap te bereiken via de reeds bestaande buitenspeelruimte. Het
dakterras heeft 2 kindveilige in/uitgangen. Er is een nog nieuwe trapopgang in bestelling, levering
zal plaatsvinden in de 2e helft van november 2016.
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden.
Gebruikte bronnen:

Observaties (op locatie)

Plattegrond
Interview houder
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Inspectie-items
Accommodatie en inrichting
Binnenruimte
Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste groepsruimte.
(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 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² binnenspeelruimte beschikbaar,
waaronder mede begrepen passend voor spelactiviteiten ingerichte ruimtes buiten de
groepsruimte.

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op
te vangen kinderen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Er is een afzonderlijke slaapruimte voor in ieder geval kinderen tot anderhalf jaar.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 9 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De slaapruimte is afgestemd op het aantal op te vangen kinderen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 9 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Buitenspeelruimte
Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3 m² buitenspeelruimte beschikbaar.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De buitenspeelruimte is voor kinderen toegankelijk.

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De buitenspeelruimte is aangrenzend aan het kindercentrum.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:

Kinderdagverblijf Tembo
http://www.kinderdagverblijgtembo.nl
15
Nee

Gegevens houder
Naam houder
Website
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

:
:
:
:

Hendrina Ebbinge
www.kinderdagverblijftembo.nl
56808046
Ja

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

:
:
:
:
:

GGD Groningen
Postbus 584
9700AN Groningen
050-3674325
L. Koster

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Groningen
: Postbus 7081
: 9701JB GRONINGEN

Gegevens toezicht

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

:
:
:
:
:

10-11-2016
10-11-2016
10-11-2016
15-11-2016
15-11-2016

: 06-12-2016
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen.
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