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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 1 van de Wet kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een aangekondigd onderzoek voor registratie.
Beschouwing
KDV Haghorst wil met ingang van 5 september 2016 gaan verhuizen naar een klaslokaal van
basisschool St. Jozef.
Momenteel is het kinderdagverblijf nog gevestigd in D'n Deel, een wijkgebouw gelegen naast
basisschool St. Jozef te Haghorst. De naam van het kinderdagverblijf wordt na de
verhuizing veranderd in Samenwijs St. Jozef KDV.
Tijdens de zomervakantie is het kinderdagverblijf gesloten en wordt de nieuwe groepsruimte
verbouwd.
Op 17 augustus 2016 voert de toezichthouder in opdracht van de gemeente Hilvarenbeek een
incidenteel onderzoek uit om te beoordelen of de nieuwe locatie opgenomen kan worden in het
Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.
De







toezichthouder heeft beoordeeld:
de VOG van de houder, locatieverantwoordelijke en beroepskrachten
de diploma's van de beroepskrachten en de locatieverantwoordelijke
de aanwezigheid van een beleidsplan met visie
de risico-inventarisatie veiligheid met plan van aanpak
de beschikbare vierkante meters binnenruimte
de beschikbare vierkante meters buitenruimte en inrichting

De toezichthouder stelt vast dat de vog van de houder opnieuw is aangevraagd en nog aangeleverd
dient te worden.
Tevens dienen er nog een aantal aanpassingen gerealiseerd te worden zoals b.v. het plaatsen van
vingersafes, vervangen van de pantry, plaatsen van een intercom en aanbrengen van een
deurknop.
Deze aanpassingen kunnen allemaal voor 5 september gerealiseerd worden.
Op het moment van inspectie stelt de toezichthouder vast dat de buitenruimte niet voldoet. De
houder heeft toegezegd voor 5 september maatregelen te treffen waardoor er voor alle kinderen
van het dagverblijf een aangrenzende, passend ingerichte buitenruimte met een minimale
oppervlakte van 48 m2 beschikbaar is.
Op basis van deze informatie adviseert de toezichthouder de gemeente Hilvarenbeek om
Samenwijs St. Jozef KDV op te nemen in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.
Voor verdere uitleg verwijs ik u naar de inhoud van het rapport.
Advies aan College van B&W
Opnemen in het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Tijdens de huidige inspectie heeft de toezichthouder beoordeeld of er een pedagogisch beleidsplan,
met daarin opgenomen de visie op omgang met kinderen, aanwezig is.
Pedagogisch beleid
De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de visie op de omgang met kinderen is
opgenomen.
Het pedagogisch beleidsplan dateert van juni 2016.
Tijdens de volgende inspectie wordt de volledige inhoud van het pedagogisch beleidsplan
beoordeeld.
Gebruikte bronnen:

Pedagogisch beleidsplan (juni 2016)
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Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag
De beroepskrachten en locatieverantwoordelijke verhuizen mee naar deze locatie en zijn in het
bezit van een recente verklaring omtrent het gedrag waarmee zij zijn opgenomen in de continue
screening.
De aangeleverde verklaring omtrent het gedrag van de houder rechtspersoon is ruim 1 jaar oud.
De houder heeft een nieuwe verklaring omtrent het gedrag aangevraagd en heeft het
aanvraagformulier met aanvraagdatum naar de toezichthouder verzonden.
Tevens is de afspraak gemaakt dat zodra de verklaring omtrent het gedrag is afgegeven deze
wordt verzonden naar de toezichthouder.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (op locatie en per mail)

Verklaringen omtrent het gedrag

Diploma's beroepskrachten
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Veiligheid en gezondheid
De risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid is opgesteld in juni 2016.
Het kinderdagverblijf gaat een lokaal gebruiken van basisschool St. Jozef.
Dit lokaal wordt tijdens de zomervakantie verbouwd en aangepast voor gebruik van het
kinderdagverblijf. Het kinderdagverblijf is tijdens de zomervakantie gesloten.
In het actieplan zijn de diverse acties die tijdens de verbouwing uitgevoerd dienen te worden
opgenomen.
Op het moment van inspectie beoordeelt de toezichthouder of het actieplan uitgevoerd kan worden
binnen de gestelde openingstermijn en of er eventueel nog aanvullende acties nodig zijn.
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
De locatieverantwoordelijke heeft een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid opgesteld in
juni 2016.
In de inventarisatie zijn alle ruimten opgenomen die door het kinderdagverblijf worden gebruikt.
Op het moment van de inspectie was de verbouwing nog niet volledig afgerond.
De toezichthouder heeft met de locatieverantwoordelijke het actieplan doorgenomen en de ruimten
bekeken.
Aanvullend op het actieplan heeft de toezichthouder aangegeven dat er met betrekking tot de
veiligheid nog een intercom bij de voordeur geplaatst dient te worden en dat de deur van de
bergruimte voorzien dient te worden van een knop waarmee deze deur vanuit het kinderdagverblijf
te openen is maar niet vanuit de hal.
De locatieverantwoordelijke heeft per mail aangegeven dat de acties vanuit het actieplan en
bovenstaande acties nog uitgevoerd worden voor 5 september.
Conclusie
Na uitvoering van de acties voldoen de getoetste voorwaarden met betrekking tot de risicoinventarisatie veiligheid en gezondheid aan de wettelijke eisen.

Vierogenprincipe
De locatieverantwoordelijke geeft aan dat er altijd 2 beroepskrachten aanwezig zijn.
Het kinderdagverblijf is gevestigd in de basisschool, tijdens schooldagen zijn ook de leerkrachten
aanwezig van de basisschool van 8 uur 's ochtends tot 17.00 uur in de middag.
De groepsruimte is voorzien van een deur met raam waardoor er vanuit de hal in de groepsruimte
gekeken kan worden.
De ruimte waarin de commode is geplaatst is vanuit de hal en de groepsruimte te zien.
Vanuit de groepsruimte is er zicht op de toiletjes die door de kinderen van het kinderdagverblijf
worden gebruikt.
De slaapkamer heeft een raam waardoor er vanuit de groepsruimte naar binnen gekeken kan
worden. Tevens worden er babyfoons gebruikt.
De buitenruimte is vanuit de groepsruimte te zien.
Conclusie
De houder organiseert de opvang op zodanige wijze dat de beroepskrachten de werkzaamheden
uitsluitend kunnen verrichten terwijl zij gezien of gehoord kunnen worden.
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Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (op locatie en per mail)

Observaties (groepsruimte, slaapkamer, toiletten en buitenruimte)

Risico-inventarisatie veiligheid (juni 2016)

Actieplan veiligheid (juni 2016)
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Accommodatie en inrichting
Het kinderdagverblijf gaat gebruik maken van een van de kleuterklaslokalen.
Op het moment van inspectie was de verbouwing nog niet volledig afgerond.
Binnenruimte
De groepsruimte van het kinderdagverblijf heeft een oppervlakte van 56 m2, dit zijn voldoende
vierkante meters om 16 kinderen op te vangen.
Het speelzoldertje kan ook door het kinderdagverblijf gebruikt worden.
Op het moment van inspectie was de ruimte grotendeels ingericht met meubels, het spelmateriaal
stond opgesteld in de hal.
De inrichting wordt tijdens de volgende inspectie opnieuw beoordeeld.
Er is een afzonderlijke slaapruimte aanwezig met een oppervlakte van 9 m2. In deze slaapkamer
worden 3 hoogslapers geplaatst waardoor er 6 slaapplaatsen zijn.
Conclusie
De getoetste voorwaarden met betrekking tot de binnenruimte voldoen aan de wettelijke eisen.
Buitenspeelruimte
Op het moment van inspectie blijkt dat het de bedoeling is om met het kinderdagverblijf de
speelplaats van school te gebruiken als buitenruimte.
Deze ruimte is aangrenzend maar niet ingericht in overeenstemming met de leeftijd van de op te
vangen kinderen.
De speeltoestellen die geplaatst zijn zijn bestemd voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar.
De toezichthouder stelt onder andere vast dat de container op de speelplaats staat, tevens is het
fietsenhok niet afgeschermd. Voor de baby's is er geen ruimte om veilig buiten te spelen.
De toezichthouder geeft op het moment van inspectie aan niet akkoord te gaan met de huidige
buitenruimte. Het is aan de houder om een passende oplossing te zoeken.
De houder heeft overleg gehad met de schooldirecteur, er is besloten dat er voor de baby's een
ruimte gecreëerd wordt op de speelplaats van school. Tevens wordt er een stuk afgebakend voor
de dreumesen en peuters zodat ook zij veilig buiten kunnen spelen.
De houder heeft toegezegd dat deze aanpassingen voor 5 september gerealiseerd zijn.
Op basis van deze informatie gaat de toezichthouder akkoord.
Kanttekening daarbij is dat het kinderdagverblijf op korte termijn opnieuw wordt geïnspecteerd en
dat dan ook alle toezeggingen gedaan door de houder gerealiseerd dienen te zijn.
Gebruikte bronnen:

Observaties (groepsruimte, slaapkamer, toiletten en buitenruimte)

Plattegrond
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Inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum kenmerkende visie
op de omgang met kinderen is beschreven.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen)

Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag
Een verklaring omtrent het gedrag van de houder is bij het indienen van de aanvraag tot
exploitatie aan het college van B&W overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee
maanden.
(art 1.50 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum
exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven na 1 maart
2013.
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang
van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee
maanden.
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Veiligheid en gezondheid
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en
peuterspeelzaalwerk)

De houder beschrijft de veiligheidsrisico’s op de thema’s: verbranding, vergiftiging, verdrinking,
valongevallen, verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn,
respectievelijk worden genomen in verband met de veiligheidsrisico’s, alsmede de samenhang
tussen de veiligheidsrisico’s en de maatregelen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en
peuterspeelzaalwerk)

De houder beschrijft de gezondheidsrisico’s op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu,
buitenmilieu en medisch handelen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)
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In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn
respectievelijk worden genomen in verband met de gezondheidsrisico’s, alsmede de samenhang
tussen de gezondheidsrisico’s en de maatregelen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Vierogenprincipe
De houder organiseert de opvang op zodanige wijze, dat de beroepskracht of de beroepskracht in
opleiding de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden
door een andere volwassene.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 sub b Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Accommodatie en inrichting
Binnenruimte
Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste groepsruimte.
(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 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² binnenspeelruimte beschikbaar,
waaronder mede begrepen passend voor spelactiviteiten ingerichte ruimtes buiten de
groepsruimte.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op
te vangen kinderen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Er is een afzonderlijke slaapruimte voor in ieder geval kinderen tot anderhalf jaar.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 9 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De slaapruimte is afgestemd op het aantal op te vangen kinderen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 9 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:

Samenwijs St. Jozef
http://www.klik-kinderopvang.nl
16
Ja

Gegevens houder
Naam houder
Adres houder
Postcode en plaats
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

:
:
:
:
:

Klik Kinderopvang
Schoolstraat 38
5081VH Hilvarenbeek
41097499
Ja

:
:
:
:
:

GGD Hart voor Brabant
Postbus 3024
5003DA Tilburg
088-3686845

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Onderzoek uitgevoerd door
Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats
Planning
Datum inspectie
Opstellen concept inspectierapport
Zienswijze houder
Vaststelling inspectierapport
Verzenden inspectierapport naar houder
Verzenden inspectierapport naar
gemeente
Openbaar maken inspectierapport

: Hilvarenbeek
: Postbus 3
: 5080AA HILVARENBEEK
:
:
:
:
:
:

17-08-2016
24-08-2016
Niet van toepassing
26-08-2016
26-08-2016
26-08-2016

: 16-09-2016
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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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