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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 
Kinderdagverblijf het Coendersnest is een kleinschalig kinderdagverblijf in het zuiden van de stad 
Groningen. Het kinderdagverblijf biedt opvang aan in totaal 19 kinderen verdeeld over een 
babygroep en een peutergroep. 
Aangrenzend aan het kinderdagverblijf is een betegelde tuin, waar de kinderen kunnen spelen. Als 
alternatief maakt het kinderdagverblijf gebruik van het ruime speelveldje wat naast het pand ligt. 
Er is sprake van een goed op elkaar ingespeeld team medewerkers. 
 
Inspectiegeschiedenis: 
6-12-2017; jaarlijks onderzoek; voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden 
11-09-2018; jaarlijks onderzoek; tekortkoming geconstateerd in het domein 'personeel en 
groepen'. 
 
Bevindingen huidige inspectie: 
Op 20-12-2018 heeft een nader onderzoek plaatsgevonden. Er wordt voldaan aan de getoetste 
wettelijke voorwaarden. 
 

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Het Coendersnest 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. 
  
 
Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
 
De opvang vindt plaats in de volgende vaste stamgroepen: 
- babygroep, maximaal 6 kinderen van 0-2 jaar 
- peutergroep, maximaal 13 kinderen van 2-4 jaar 
 
Uit de steekproef van week 49 en 50 is gebleken dat er vaste gezichten worden ingezet op zowel 
de babygroep als de peutergroep. 
 
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 
 
Gebruikte bronnen: 
- kindlijsten en personeelsroosters van week 49 en 50 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Personeel en groepen 

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 Wet kinderopvang; art 9 lid 4 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 
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 Wet kinderopvang; art 9 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Het Coendersnest 
Aantal kindplaatsen : 19 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Kinderdagverblijf Het Coendersnest 
Adres houder : Van Houtenlaan 33 
Postcode en plaats : 9722GR Groningen 
Website : www.hetcoendersnest.nl 
KvK nummer : 02100557 
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 :  D. Braun 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Groningen 
Adres : Postbus 7081 
Postcode en plaats : 9701JB GRONINGEN 
 
Planning 
Datum inspectie : 20-12-2018 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 20-12-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 21-12-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 21-12-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 04-01-2019 
 
 
 
 
 
 
 

 


	Het onderzoek
	Observaties en bevindingen
	Overzicht getoetste inspectie-items
	Gegevens voorziening
	Gegevens toezicht

