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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 

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

een aangekondigd nader onderzoek. 

 

Beschouwing 

Conclusie en bevindingen 

Er heeft een nader onderzoek plaatsgevonden naar de tekortkomingen uit het voorgaande jaarlijks 

onderzoek.  

Bij de volgende hoofdstukken is aan de beoordeelde kwaliteitseisen voldaan: 

 personeel en groepen: verklaring omtrent het gedrag, aantal beroepskrachten en eisen aan de 

inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires, stabiliteit van de opvang voor kinderen. 

Aan één van de kwaliteitseisen is niet voldaan. Het gaat om: 

 personeel en groepen: koppeling beroepskracht in het personenregister kinderopvang voor 

aanvang werkzaamheden. 

 

In het rapport licht de toezichthouder dit verder toe. 

 

Algemene kenmerken 

Kinderdagverblijf Tembo heeft sinds 2017 een vestiging aan de Vechtstraat in Groningen. De 

houder heeft al langere tijd een vestiging aan de Heresingel. Het kinderdagverblijf aan de 

Vechtstraat biedt opvang aan een babygroep en een peutergroep. 

 

Onderzoeksgeschiedenis 

Het Landelijk Register Kinderopvang geeft een overzicht van alle onderzoeken van de locatie. Hier 

volgt een overzicht van de meest recente onderzoeken: 

- 3 juni 2022, jaarlijks onderzoek: tekortkomingen in het domein 'personeel en groepen'. Een 

tekortkoming in het domein 'ouderrecht' is middels herstelaanbod opgelost. 

- 19 maart 2021, jaarlijks onderzoek: er werd volledig voldaan aan de getoetste wettelijke 

voorwaarden. 

 

Advies aan College van B&W 

De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
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Observaties en bevindingen 

Personeel en groepen 

 

In het hoofdstuk ‘Personeel en groepen’ beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

 verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang; 

 aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires; 

 stabiliteit van de opvang voor kinderen. 

 

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Jaarlijks onderzoek: 

Er is een tekortkoming geconstateerd binnen dit domein. Uit het personenregister kinderopvang is 

gebleken dat niet alle beroepskrachten en stagiaires zijn ingeschreven en gekoppeld in het 

personenregister kinderopvang. Het gaat om een beroepskracht en een stagiair. 

 

Nader onderzoek: 

Uit het personeelsrooster, de aangeleverde praktijkovereenkomsten en het personenregister 

kinderopvang is gebleken dat alle nieuwe beroepskrachten en stagiairs zijn ingeschreven en 

gekoppeld in het personenregister kinderopvang. 

 

Op deze locatie is een beroepskracht ingezet die op 23-09-2022 in dienst is gekomen. De koppeling 

in het personenregister kinderopvang vond plaats op 26-09-2022. De houder heeft aangegeven dat 

de koppelaanvraag van de beroepskracht te laat is goedgekeurd door de houder zelf. De 

beroepskracht was al wel ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 

 

Op basis hiervan is geconstateerd dat de overtreding van de volgende voorwaarde(n) nog niet is 

hersteld:  

Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het 

personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn 

werkzaamheden aanvangen. 

(art 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

 

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

stagiaires 

Jaarlijks onderzoek: 

Er is een tekortkoming geconstateerd binnen dit domein. De inzet van beroepskrachten in opleiding 

en stagiairs geschiedt niet overeenkomstig de voorwaarden opgenomen in de meest recent 

aangevangen cao Kinderopvang. De werkgever mag stagiairs van mbo-opleidingen die kwallificeren 

voor de functie van pedagogisch medewerker in de volgende situaties formatief inzetten, als de 

stagiair een arbeidsovereenkomst krijgt: 

• Als een pedagogisch medewerker ziek is. 

• Tijdens schoolvakanties van de student. 

Van 31-5-22 t/m 3-6-22 is er een stagiair formatief ingezet, buiten de schoolvakantie van de 

student om. Tevens was er geen ziekte onder de vaste pedagogisch medewerkers. 
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Nader onderzoek: 

Uit de beoordeling van de aangeleverde personeelsroosters en presentielijsten is gebleken dat 

BBL'ers en stagiairs conform hun opleiding en ontwikkelplan zijn ingezet.  

 

Er wordt weer voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarde. 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Jaarlijks onderzoek: 

Er zijn tekortkomingen geconstateerd binnen dit domein: 

- Op vrijdag 20 mei 2022 was er geen vast gezicht werkzaam op de babygroep. 

- Op dinsdag 31 mei 2022 was er geen vast gezicht op de peutergroep werkzaam. 

 

Nader onderzoek: 

Uit de aangeleverde roosters en presentielijsten is gebleken dat op alle dagen een vast gezicht 

werkzaam was op de groep. Dit geldt voor zowel de baby- als de peutergroep. 

 

Er wordt weer voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarde.  
 

Gebruikte bronnen 

 Vragenlijst houder en/of locatieverantwoordelijke 

 Personenregister Kinderopvang 

 (Praktijk)leerovereenkomst 

 Opleidingsplan BBL 

 Presentielijsten (week 43, 44, 45) 

 Personeelsrooster (week 43, 44, 45) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Personeel en groepen 

 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het 

personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn 

werkzaamheden aanvangen. 

(art 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 

a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 

b. de participerende ouder; 

c. 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; 

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

opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen worden opgevangen; 

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

de kinderen die worden opgevangen; 

f. 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 f 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

 
 

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

De inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs geschiedt overeenkomstig de voorwaarden 

opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

Bij het bepalen van de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs wordt rekening 

gehouden met de opleidingsfase waarin zij zich op dat moment bevinden. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9 Regeling Wet 

kinderopvang) 

 
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Aan een kind in de leeftijd tot één jaar worden ten hoogste twee vaste beroepskrachten 

toegewezen, waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat 

kind. Indien er vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten 

tegelijkertijd gewerkt wordt dan worden er ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen 

aan een kind in de leeftijd tot één jaar. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 4 en 19a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Aan een kind van één jaar of ouder worden ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen, 

waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat kind. Indien 
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er vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten tegelijkertijd gewerkt 

wordt dan worden er ten hoogste vier vaste beroepskrachten toegewezen aan een kind van één 

jaar of ouder. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 5 en 19a Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Kinderdagverblijf Tembo 

Vestigingsnummer KvK : 000036507733 

Aantal kindplaatsen : 31 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Kinderdagverblijf Tembo 

Adres houder : Alberdina Beerlinglaan 46 

Postcode en plaats : 9766 PD Eelderwolde 

KvK nummer : 56808046 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Groningen 

Adres : Postbus 584 

Postcode en plaats : 9700 AN Groningen 

Telefoonnummer : 050-3674325 

Onderzoek uitgevoerd door :  N.A. Kappen 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Groningen 

Adres : Postbus 7081 

Postcode en plaats : 9701 JB Groningen 

 

Planning 

Datum inspectie : 08-11-2022 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 30-11-2022 
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Verzenden inspectierapport naar houder : 01-12-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 01-12-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 22-12-2022 

 

 

 

 

 

 


	Het onderzoek
	Onderzoeksopzet
	Beschouwing
	Advies aan College van B&W

	Observaties en bevindingen
	Personeel en groepen
	Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
	Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires
	Stabiliteit van de opvang voor kinderen
	Gebruikte bronnen


	Overzicht getoetste inspectie-items
	Personeel en groepen
	Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
	Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires
	Stabiliteit van de opvang voor kinderen


	Gegevens voorziening
	Opvanggegevens
	Gegevens houder

	Gegevens toezicht
	Gegevens toezichthouder (GGD)
	Gegevens opdrachtgever (gemeente)
	Planning


