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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd nader onderzoek. 
In dit nader onderzoek is de voorwaarde beoordeeld waaraan niet werd voldaan tijdens het vorig 
jaarlijks onderzoek. 
  

 
Beschouwing 
Kinderdagverblijf Sapperdeflap is een kleinschalige kinderopvang en is gevestigd in 
Uithuizermeeden. 
Het kinderdagverblijf biedt opvang aan twee stamgroepen van maximaal 16 kinderen. 
Naast kinderdagopvang biedt Sapperdeflap ook buitenschoolse opvang in hetzelfde pand. 
  
Inspectiegeschiedenis: 
Het vorig jaarlijks inspectie onderzoek heeft plaatsgevonden op 28 april 2016. Toen werd er een 
tekortkoming geconstateerd in de opvang in groepen.   
  
Bevindingen huidige inspectie: 
Op verzoek van de gemeente Eemsmond heeft er op 8 september 2016 een nader onderzoek 
plaatsgevonden op de voorwaarde waaraan niet werd voldaan tijdens het vorig jaarlijks onderzoek. 
Tijdens dit onderzoek waren er geen tekortkomingen meer. Hiermee wordt voldaan aan de 
getoetste wettelijke voorwaarden. 

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Personeel en groepen 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'personeel en groepen'. 
Eerst worden de bevindingen beschreven die zijn geconstateerd tijdens het onderzoek. 
Daarna volgt een oordeel of er is voldaan aan de wettelijke voorwaarden. 
  
  
 
Opvang in groepen 
 
Kinderdagverblijf Sapperdeflap beschikt over 2 groepsruimtes. In beide ruimtes kunnen maximaal 
16 kinderen worden opgevangen. 
Tijdens het vorig inspectiebezoek is gebleken dat er doorgaans een combinatiegroep wordt 
gevormd. Dit houdt in dat alle kinderen worden samengevoegd in één stamgroep wanneer er niet 
meer dan 16 kinderen aanwezig zijn. Wanneer er meer dan 16 kinderen aanwezig zijn wordt de 
groep gesplitst. 
Hierbij was echter niet inzichtelijk tot welke stamgroep kinderen behoorden en hoe de groep werd 
gesplitst. 
  
Naar aanleiding van bovengenoemde constatering heeft de houder per direct de werkwijze 
aangepast en gecommuniceerd naar alle ouders en de oudercommissie. De aangepaste werkwijze 
is tevens opgenomen in het pedagogisch beleidsplan: 
  
Kinderdagverblijf Sapperdeflap werkt met 2 vaste stamgroepen: 
 Stamgroep Mamaloe 0 t/m 2 jaar; biedt opvang aan maximaal 16 kinderen. 
 Stamgroep Pipo de Clown 2 t/m 4 jaar; biedt opvang aan maximaal 16 kinderen. 
Beide groepen worden samengevoegd bij minder dan 16 kinderen tot een verticale groep. 
  
Door de nieuwe werkwijze wordt er nu voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 
  
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (met de houder) 
  Presentielijsten 
 Pedagogisch beleidsplan september 2016 
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Inspectie-items 

 

Personeel en groepen 

Opvang in groepen 

De opvang vindt plaats in stamgroepen. 
(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 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Stichting Kinderdagverblijf Sapperdeflap 
Aantal kindplaatsen : 32 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Stichting Kinderdagverblijf Sapperdeflap 
Adres houder : Treubweg 62 
Postcode en plaats : 9981ED UITHUIZEN 
Website : www.kinderdagverblijfsapperdeflap.nl 
KvK nummer : 52869512 
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 :  S. van der  Wal 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Eemsmond 
Adres : Postbus 11 
Postcode en plaats : 9980AA UITHUIZEN 
 
Planning 
Datum inspectie : 08-09-2016 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 22-09-2016 
Verzenden inspectierapport naar houder : 23-09-2016 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 23-09-2016 

Openbaar maken inspectierapport : 14-10-2016 
 
 

 


