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Kinderdagverblijf Tembo te Groningen 

Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een onaangekondigd nader onderzoek. 

 
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 en een dakterras van ca. 33m², waar de kinderen 
kunnen spelen. 
 
Inspectiegeschiedenis 
Op 14-1-2019 heeft een jaarlijks inspectie onderzoek plaatsgevonden. Er werden tekortkomingen 
geconstateerd in het domein 'personeel en groepen'. 
Op 28 februari 2019 heeft er hoor en wederhoor plaatsgevonden. Naar aanleiding van dit gesprek 
heeft de houder aangegeven dat zij gaat kijken of er nog aanvullende informatie nodig is met 
betrekking tot de bevindingen. Bij het definitief maken van het rapport heeft de toezichthouder 
geen reactie en/of aanvullende informatie ontvangen. 
 
Bevindingen huidige inspectie 
Op verzoek van de gemeente Groningen heeft er een nader onderzoek plaatsgevonden op de 
voorwaarde waaraan niet werd voldaan tijdens het vorig jaarlijks onderzoek. 
 
Tijdens dit onderzoek waren er geen tekortkomingen meer. De houder heeft de tekortkomingen 
goed en snel opgepakt. Hiermee voldoet het kinderdagverblijf Tembo aan de getoetste 
voorwaarde. 

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Kinderdagverblijf Tembo te Groningen 

 

Observaties en bevindingen 

 

Personeel en groepen 
 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'personeel en groepen'. 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. 
  
 
Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 
stagiaires 
 
Bij het vorig jaarlijks onderzoek is een tekortkoming geconstateerd met betrekking tot de inzet van 
beroepskrachten op het aantal kinderen dat wordt opgevangen. 
 
Naar aanleiding hiervan heeft er in opdracht van de gemeente een nader onderzoek 
plaatsgevonden. 
 
De kindpresentielijsten en het personeelsroosters van week 22 en 23 zijn opgevraagd. 
 
Uit de personeelsroosters en de presentielijsten is gebleken dat er voldoende beroepskrachten 
worden ingezet op het aantal aanwezige kinderen (beroepskracht-kindratio). 
 
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Presentielijsten (week 22 en 23 ingezien) 
 Personeelsrooster (week 22 en 23 ingezien) 
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Kinderdagverblijf Tembo te Groningen 

 

Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Personeel en groepen 

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 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 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kinderdagverblijf Tembo 
Website : http://www.kinderdagverblijgtembo.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000002561069 
Aantal kindplaatsen : 25 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Kinderdagverblijf Tembo 
Adres houder : Alberdina Beerlinglaan 46 
Postcode en plaats : 9766PD Eelderwolde 
KvK nummer : 56808046 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Groningen 
Adres : Postbus 584 
Postcode en plaats : 9700AN Groningen 
Telefoonnummer : 050-3674325 
Onderzoek uitgevoerd door :  E. Vink 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Groningen 
Adres : Postbus 7081 
Postcode en plaats : 9701JB Groningen 
 
Planning 
Datum inspectie : 20-06-2019 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 20-06-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 21-06-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 21-06-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 12-07-2019 
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