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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 

Dit jaarlijks onderzoek heeft de toezichthouder gedaan op basis van risicogestuurd toezicht. 

De GGD’en in Nederland werken volgens een model voor risicogestuurd toezicht. Dit doen zij om 

meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken. Uitgebreider onderzoek 

waar nodig, minder uitgebreid waar mogelijk. 

 

Op het moment van inspectie heerst er een pandemie. Om verdere verspreiding van het Corona 

virus te voorkomen heeft de toezichthouder tijdens de inspectie de richtlijnen van het RIVM in acht 

genomen. De inspectie is hierdoor in aangepaste vorm uitgevoerd. 

  

Er heeft een rondgang door het pand plaatsgevonden en er is documentenonderzoek verricht. Er is 

getracht om het bezoek op de locatie zo kort mogelijk te houden. Eventuele interviews met de 

houder en/of beroepskrachten zijn op afstand uitgevoerd. 

 

Beschouwing 

Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij het jaarlijks onderzoek. 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 het kindercentrum 

Kinderdagverblijf Babbeloes is gevestigd aan H.B. Blijdensteinlaan 43 te Enschede. Het Landelijk 

Register Kinderopvang laat zien dat er in het kinderdagverblijf maximaal vierentachtig kinderen 

kunnen worden opgevangen. 

Het kinderdagverblijf heeft zes verticale (nul tot vier jaar) stamgroepen: Ieniemienie, Pino, Elmo, 

Oscar, Purk en Koekiemonster. 

In het pand biedt de houder ook buitenschoolse opvang aan. 

 

Openingstijden 

Het kinderdagverblijf is geopend op maandag t/m vrijdag van 07.00 uur tot 18.00 uur. 

 

Inspectiegeschiedenis 

 

 13-07-2017, jaarlijks onderzoek. Er zijn tekortkomingen geconstateerd binnen de domeinen 

pedagogisch klimaat en opvang in groepen. 

 10-10-2017, nader onderzoek. De tekortkoming ten aanzien van het domein opvang in 

groepen is opgeheven. 

 04-12-2017, nader onderzoek. De tekortkoming ten aanzien van het domein pedagogisch 

klimaat is opgeheven. 

 01-02-2018, incidenteel onderzoek. Er bestaat geen bezwaar tegen uitbreiding van het aantal 

kindplaatsen naar 84. 

 26-07-2018, jaarlijks onderzoek. Er zijn tekortkomingen geconstateerd ten aanzien van het 

pedagogisch beleidsplan en het veiligheids- en gezondheidsbeleid. 

 27-09-2018, nader onderzoek. De tekortkomingen zijn opgeheven. 

 11-09-2019, jaarlijks onderzoek. Aan de getoetste voorwaarden wordt voldaan. 

 

 



 

4 van 14 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 20-07-2020 

Babbeloes te Enschede 

 

Bevindingen op hoofdlijnen 

Het onderzoek is uitgevoerd op maandag 20 juli 2020. Er is een tekortkoming in het domein 

Veiligheid en gezondheid geconstateerd. 

 

 

Advies aan College van B&W 

De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 

De houder heeft inmiddels contact opgenomen met de milieu gezondheidsdeskundige van de GGD.  
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Observaties en bevindingen 

Registratie, wijzigingen, administratie en naleving handhaving 
 

De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 

 

Een houder mag geen kindercentrum starten voordat de GGD een inspectieonderzoek heeft 

uitgevoerd. Als de gemeente besluit dat de houder mag starten, komt de locatie in het Landelijk 

Register Kinderopvang. Wanneer er wijzigingen zijn, is de houder verplicht om deze door te geven. 

 

De administratie moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Ook moet de houder verplichtingen uit 

eventuele handhaving op tijd zijn nagekomen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 

gelezen en/of besproken is.  

 Administratie 

De administratie van het kindercentrum is zodanig ingericht dat op verzoek van de toezichthouder 

tijdig de gegevens kunnen worden verstrekt die voor naleving van gegeven voorschriften van 

belang zijn. 

 

De administratie omvat onder andere: 

 

 een overzicht van alle bij dit kindercentrum werkzame beroepskrachten; 

 afschriften van diploma's, certificaten en verklaringen omtrent gedrag; 

 een overzicht van alle ingeschreven kinderen en hun gegevens. 

 

Conclusie: de administratie van de houder voldoet aan de getoetste voorwaarden. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevrouw R. de Mey, houder) 

 Personenregister Kinderopvang 

 Landelijk Register Kinderopvang 

 Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 

 BSN nummers pedagogisch medewerkers 
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Personeel en groepen 
 

De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 

 

Binnen de dagopvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste stamgroepen. Er moet 

voldoende personeel op elke groep zijn. Hoeveel beroepskrachten nodig zijn, is afhankelijk van het 

aantal kinderen en hun leeftijd. 

 

Elke beroepskracht moet een geldig diploma hebben en ingeschreven staan in het Personenregister 

Kinderopvang. Een pedagogisch beleidsmedewerker begeleidt de beroepskrachten in hun werk. 

 

In de stamgroepen spreken de beroepskrachten Nederlands met elkaar en met de kinderen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 

gelezen en/of besproken is.   

 Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De registraties in het personenregister kinderopvang en koppelingen van de personen die op basis 

van een arbeidsovereenkomst met de houder of een andere overeenkomst tijdens opvanguren 

werkzaam zijn op deze locatie, zijn middels een steekproef beoordeeld. 

Onderdeel van de steekproef zijn alle medewerkers die op de dag van inspectie op de locatie 

aanwezig waren. 

   

Conclusies: de personen uit de steekproef zijn geregistreerd en gekoppeld aan deze houder. Aan 

de getoetste voorwaarden wordt voldaan. 

Opleidingseisen 

De diploma's van de beroepskrachten zijn steekproefsgewijs beoordeeld. Onderdeel van de 

steekproef zijn de beroepskrachten die op de dag van inspectie op de locatie werkzaam waren. 

 

De houder heeft de werkzaamheden van de pedagogisch beleidsmedewerker gesplitst. Voor de 

coaching wordt een medewerker ingezet die over een passende opleiding beschikt. Ook 

beleidszaken worden door haar gedaan in samenspraak met de houders. 

 

Conclusie: de beroepskrachten en de pedagogisch beleidsmedewerker beschikken over een 

passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao 

Sociaal Werk. 

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

stagiaires 

De houder heeft 6 groepen. De inspectie werd uitgevoerd tijdens de bouwvak vakantie. 

 

Op alle groepen worden kinderen opgevangen in de leeftijd van 0-4 jaar. 
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Voor het berekenen van de beroepskracht-kindratio wordt gebruik gemaakt van de rekentool: 

1ratio.nl (in opdracht van het ministerie van SZW ontwikkeld op basis van afspraken tussen de 

Brancheorganisatie Kinderopvang en de belangenvereniging van ouders: BOinK). 

 

Naam Aantal kinderen Waarvan 0-jaar Aantal pm'ers 

Ienieminie  6  2  2 

Pino  10  1  2 

Elmo  10  0  2 

Purk  9  2  2 

Koekiemonster  4  1  1 

 

Gezien de grootte van dit kindercentrum komt het niet voor dat slechts één beroepskracht in het 

kindercentrum aanwezig is. 

 

Conclusie: op de dag van inspectie werd aan de beroepskracht-kindratio voldaan. 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Kinderen worden opgevangen in stamgroepen. 

Kinderdagverblijf Babbeloes heeft 6 stamgroepen. In elke groep worden kinderen van 0-4 jaar 

opgevangen. De groepen worden begeleid door vaste beroepskrachten. 

 

Een kind maakt gedurende een week gebruik van ten hoogste twee verschillende 

stamgroepruimtes. 

 

Conclusie: aan de getoetste voorwaarden wordt voldaan. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevrouw R. de Mey, houder) 

 Interview (beroepskrachten) 

 Observatie(s) 

 Personenregister Kinderopvang 

 Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 
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Veiligheid en gezondheid 
 

Dit onderzoek beperkt zich tot een rondgang door de verschillende ruimtes in het kindercentrum en 

een beoordeling van de veiligheid en gezondheid in de praktijk. Knelpunten uit vorige inspcties zijn 

hierbij meegenomen. 

 Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Bij een rondgang door de verschillende ruimtes werd een slechte luchtkwaliteit in de groepsruimte 

van de groep Purk geconstateerd. Met de aanwezige beroepskrachten is dit besproken en zij 

erkennen dit ook. Het is onduidelijk waar deze bedompte lucht vandaan komt. Ook de geur is niet 

definieerbaar. Deze bevinding is ook met de houder besproken en ook zij erkent dit maar geeft in 

het interview aan niet te kunnen achterhalen waar deze lucht vandaan komt. In de groepsruimte 

'Koekiemonster' die naast de groepsruimte Purk ligt ruikt het fris. Er is een groot verschil in 

luchtkwaliteit tussen de twee groepsruimtes. 

 

De houder had naar aanleiding van deze bevinding actie moeten ondernemen. Het feit dat zij zelf 

niet de oorzaak heeft kunnen achterhalen mag geen reden zijn om geen actie te ondernemen om 

de luchtkwaliteit te verbeteren. 

De houder dient dan ook een actieplan op te stellen met maatregelen die op korte termijn tot een 

betere luchtkwaliteit moeten leiden. De houder is ook geadviseerd om contact op te nemen met de 

milieudeskundige van de GGD Twente voor advies. 

 

Conclusie: aan de getoetste voorwaarde wordt niet voldaan. 

 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 

voldaan:  

De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de 

veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder 

draagt er zorg voor dat er in de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt 

gehandeld. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is 

aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, 

teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het 

risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich 

verwezenlijken. 

De houder van een kindercentrum beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op het inperken van 

het risico op grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze waarop hij de dagopvang zodanig 

organiseert dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagia ir de werkzaamheden 

uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevrouw R. de Mey, houder) 

 Interview (beroepskrachten) 

 Observatie(s) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Registratie, wijzigingen, administratie en naleving handhaving 

 

Administratie 

De administratie van een kindercentrum is zodanig ingericht dat op verzoek van de toezichthouder 

tijdig de gegevens kunnen worden verstrekt die voor naleving van bij en krachtens hoofdstuk 1, 

afdeling 3, paragrafen 2 en 3 van de Wet kinderopvang gegeven voorschriften van belang zijn.  

De administratie bevat de volgende gegevens: 

- een overzicht van alle personen die op grond van artikel 1.50, derde lid, van de wet over een 

verklaring omtrent het gedrag moeten beschikken, vermeldende in ieder geval naam, 

burgerservicenummer, geboortedatum, en voor wat betreft de bij het kindercentrum werkzame 

beroepskrachten eveneens de behaalde diploma’s en getuigschriften; 

- een afschrift van het veiligheids- en gezondheidsbeleid, bedoeld in artikel 4 van het Besluit 

kwaliteit kinderopvang; 

- een overzicht van de omvang en de samenstelling van de oudercommissie, bedoeld in artikel 1.58 

van de wet; 

- een afschrift van het reglement van de oudercommissie, bedoeld in artikel 1.59 van de wet; 

- een overzicht van alle ingeschreven kinderen, vermeldende per kind: naam, geboortedatum, 

adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en het adres en telefoonnummer van de ouders. 

(art 1.53 Wet kinderopvang; art 11 lid 1 onder a, 2 onder a tot en met e en 4 Regeling Wet kinderopvang) 

 

Personeel en groepen 

 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 

a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 

b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 

uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een 

onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden 

opgevangen; 

c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 

opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum 

exploiteert en waar kinderen worden opgevangen; 

d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 

de kinderen die worden opgevangen; 

e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd 

hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn 

of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 

  

Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

 
 

Opleidingseisen 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 

aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 1 Regeling Wet 

kinderopvang) 
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Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding 

zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 2 Regeling Wet 

kinderopvang) 

 
 

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 tabel 1 in bijlage 1, onderdeel a, bij het 

besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende 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 bijlage 1, onderdeel c, bij het besluit kwaliteit 

kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;  

- indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep 

verlaten, dit niet leidt tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit 

buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten ten 

opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit; 

- in afwijking hiervan op tijdstippen genoemd in het pedagogisch beleidsplan minder 

beroepskrachten kunnen zijn ingezet, met een maximum van drie uur. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4 en 7 Besluit kwaliteit 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) 

 

De houder van een kindercentrum deelt de ouders en het kind mee tot welke stamgroep het kind 

behoort en welke beroepskracht dan wel beroepskrachten op welke dag aan de desbetreffende 

stamgroep zijn toegewezen. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Een kind maakt gedurende de week gebruik van ten hoogste twee verschillende stamgroepruimtes. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 6, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de 

veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder 

draagt er zorg voor dat er in de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt 

gehandeld. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is 

aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, 

teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het 

risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s z ich 

verwezenlijken. 

De houder van een kindercentrum beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op het inperken van 

het risico op grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze waarop hij de dagopvang zodanig 

organiseert dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair de werkzaamheden 

uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Babbeloes 

Website : http://www.babbeloes.eu 

Vestigingsnummer KvK : 000015414361 

Aantal kindplaatsen : 84 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Kinderdagverblijf Babbeloes BV 

Adres houder : H.B. Blijdensteinlaan 43 

Postcode en plaats : 7514 CA 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 : 7500 BK Enschede 

Telefoonnummer : 053-4876700 

Onderzoek uitgevoerd door :  Christiane Brouwer 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Enschede 

Adres : Postbus 20 

Postcode en plaats : 7500 AA ENSCHEDE 

 

Planning 

Datum inspectie : 20-07-2020 

Opstellen concept inspectierapport : 22-07-2020 

Zienswijze houder : 23-07-2020 
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Vaststelling inspectierapport : 24-07-2020 

Verzenden inspectierapport naar houder : 24-07-2020 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 24-07-2020 

Openbaar maken inspectierapport : 14-08-2020 
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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 op 23 juli 2020 per mail te kennen gegeven zich in de inhoud van het 

inspectierapport te kunnen vinden. 
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