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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang. Het betreft
een onaangekondigd incidenteel onderzoek.
Dit incidenteel onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van een verzoek, dat bij de gemeente is
ingediend, tot uitbreiding van het aantal kindplaatsen. Het gaat om een uitbreiding van 65 naar 87
kindplaatsen. De gemeente heeft de toezichthouder opdracht gegeven om een advies uit te
brengen ten aanzien van deze wijziging kindplaatsen.

Beschouwing
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over
Kinderopvang Ienieminie (BSO) en de inspectiegeschiedenis, volgen de bevindingen op hoofdlijnen.
Deze worden elders in het rapport uitgewerkt.
Feiten over buitenschoolse opvang Ienieminie
Kinderopvang Ienieminie in IJsselmuiden maakt onderdeel uit van Kinderopvang Ienieminie B.V.
welke op 3 locaties buitenschoolse- en dagopvang aanbieden.
In het Landelijk Register Kinderopvang staat deze locatie geregistreerd met 65 kindplaatsen. De
opvang is gevestigd in het pand van CNS De Groenling. Kinderopvang Ienieminie heeft een eigen
ingang en een eigen buitenspeelterein. Er is een ruime centrale hal waaraan de twee
dagopvanggroepen en een buitenschoolse opvang groep grenst. De twee groepsruimtes voor de
oudere kinderen bevindt zich op de 1e etage.
Inspectiegeschiedenis

08-05-2017 jaarlijks onderzoek: Er zijn tekortkomingen geconstateerd m.b.t. de items:
beroepskwalificaties, risico inventarisatie en de klachtenregeling.

20-07-2017 nader onderzoek: De tekortkomingen zijn hersteld.

28-08-2018 jaarlijks onderzoek: Er zijn tekortkomingen geconstateerd m.b.t. het pedagogisch
beleid.

20-11-2018 nader onderzoek: De tekortkomingen zijn hersteld.

09-09-2019 jaarlijks onderzoek: Er is een tekortkoming geconstateerd met betrekking tot de
meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

17-12-2019 nader onderzoek: De tekortkoming is hersteld.
Bevindingen op hoofdlijnen
Tijdens dit onderzoek voldoen alle onderzochte items aan de Wet kinderopvang.
De toezichthouder heeft geen bezwaar tegen opname in het Landelijk Register Kinderopvang
met 87 kindplaatsen.

Advies aan College van B&W
De toezichthouder adviseert het college om het verzoek tot wijziging van gegevens in het Landelijk
Register Kinderopvang (LRK) toe te wijzen.
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Observaties en bevindingen

Registratie, wijzigingen, administratie en naleving handhaving

Wijzigingen
De houder heeft de wijziging voor het aantal kindplaatsen medegedeeld aan het college, nadat
deze wijziging hem bekend is geworden.
Conclusie
De getoetste voorwaarde bij het domein Registratie, wijzigingen, administratie en naleving
handhaving is conform de Wet kinderopvang.

Gebruikte bronnen


Wijzigingsformulier exploitatie

Personeel en groepen

Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Er wordt momenteel gewerkt met de volgende basisgroepen:
Naam groep
De Boefjes
De Bandietjes
De Bengels
De Banjers
De Bikkels

Leeftijdsopbouw
4 - 6 jaar
4 - 12 jaar
4 - 12 jaar
5 - 9 jaar
8 - 12 jaar

De houder wil gaan uitbreiden met een groep van maximaal 22 kinderen in de leeftijd van 4 tot en
met 12 jaar. Het zal bij aanvang vooral om de jongste kinderen gaan, van CNS De Groenling.
Conclusie
De getoetste voorwaarde bij het domein Personeel en groepen is conform de Wet kinderopvang.

Gebruikte bronnen


Interview houder en/of locatieverantwoordelijke

Accommodatie

Eisen aan ruimtes
Voor de wijziging van het aantal kindplaatsen van 65 naar 87, heeft de toezichthouder gekeken
naar de oppervlakte van de ruimte die de uitbreiding mogelijk zou moeten maken en naar de
buitenruimte.
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De houder maakt gebruik van meerdere groepsruimtes binnen CNS De Groenling. Voor de
uitbreiding van het aantal kindplaatsen is de achterste hal van de school structureel beschikbaar.
Deze hal dient in principe niet als verkeersruimte. De hal beschikt over 125,7 m² en biedt daarmee
voldoende ruimte aan de gevraagde 22 extra kindplaatsen.
De kinderen van de buitenschoolse opvang kunnen gebruik maken van de buitenspeelruimte
van CNS De Groenling. Dit buitenspeelterrein is aangrenzend aan het gebouw en heeft voldoende
m² voor het aantal op te vangen kinderen.
De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden
opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en
de leeftijd van de op te vangen kinderen.
Conclusie
De getoetste voorwaarden bij het domein Accommodatie zijn conform de Wet kinderopvang.

Gebruikte bronnen




Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
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)

Personeel en groepen
Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Bij buitenschoolse opvang vindt de opvang plaats in basisgroepen. Een kind wordt opgevangen in
één basisgroep. De maximale grootte van de basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in
bijlage 1, onderdeel b van het Besluit kwaliteit kinderopvang.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Accommodatie
Eisen aan ruimtes
De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden
opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en
de leeftijd van de op te vangen kinderen.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Een kindercentrum beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum
aanwezig kind.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum
aanwezig kind. De buitenspeelruimte is bij voorkeur aangrenzend aan het kindercentrum. In het
geval een buitenspeelruimte niet aangrenzend is, is deze gelegen in de directe nabijheid van het
kindercentrum en voor kinderen toegankelijk en veilig bereikbaar.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Vestigingsnummer KvK
Aantal kindplaatsen

:
:
:
:

Kinderopvang Ienieminie
http://www.ienieminie.com
000022904670
65

:
:
:
:
:
:

Kinderopvang Ienieminie
Schepenenstraat 104
8271VK IJsselmuiden
www.ienieminie.com
52856127
Ja

:
:
:
:
:

GGD IJsselland
Postbus 1453
8001BL ZWOLLE
038-4 281 686
Ina van der Laan

Gegevens houder
Naam houder
Adres houder
Postcode en plaats
Website
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

: Kampen
: Postbus 5009
: 8260GA KAMPEN

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

:
:
:
:
:
:

18-02-2020
18-02-2020
Niet van toepassing
24-02-2020
25-02-2020
25-02-2020

: 10-03-2020
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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 geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen.
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