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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek.
In dit onderzoek is op grond van het risicoprofiel slechts een beperkt aantal kwaliteitseisen
onderzocht op gebied van Pedagogisch klimaat, Personeel en groepen, Veiligheid en gezondheid en
Ouderrecht.
Beschouwing
Kinderdagverblijf Pimpeloentje is onderdeel van Stichting Regionale Kinderopvang Hilvarenbeek en
omgeving (KLIK).
KLIK biedt kinderopvang en gastouderopvang aan in de gemeentes Hilvarenbeek, Biest-Houtakker,
Diessen, Haghorst en Middelbeers.
Kinderdagverblijf Pimpeloentje is gevestigd in multifunctioneel centrum ‘De Klep’. Naast het
kindercentrum is er een sporthal, de kantine van voetbalvereniging de Beerse Boys en een
bibliotheek in het pand gehuisvest.
Op deze locatie is tevens BSO Baloe geregistreerd. Er worden alleen op woensdag- en
vrijdagmiddag BSO kinderen opgevangen. De kinderen die gebruik maken van de BSO worden
bij de peuters in een gecombineerde groep geplaatst.
Om deze reden is er geen apart inspectierapport voor de BSO geschreven. De bevindingen in deze
rapportage gelden tevens voor BSO Baloe.
Het kinderdagverblijf heeft 4 groepen dagopvang voor de opvang van maximaal 53 kinderen in de
leeftijd van 0-4 jaar. Er wordt dagelijks opvang geboden van 7.30-18.30 uur.
Inspectiegeschiedenis
2014
17-06-2014, onaangekondigd regulier onderzoek, er werd aan de getoetste voorwaarden voldaan.
09-10-2014, incidenteel onderzoek, er werd aan de getoetste voorwaarden voldaan.
2015
03-03-2015, onaangekondigd jaarlijks onderzoek, er werd aan de getoetste voorwaarden voldaan.
2016
07-10-2016, onaangekondigd jaarlijks onderzoek, er werd aan de getoetste voorwaarden voldaan.
Huidige inspectie
Tijdens de huidige inspectie is geconstateerd dat de getoetste inspectie items voldoen aan de Wet
kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.
Er is een aandachtspunt bij het domein Veiligheid en gezondheid.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Binnen dit domein zijn de volgende pedagogische basisdoelen geobserveerd en beoordeeld:

emotionele veiligheid;

persoonlijke competentie;

sociale competentie;

overdracht van normen en waarden.
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het Veldinstrument
observatie pedagogische praktijk 0-4 jaar van GGD-GHOR Nederland
(januari 2015).
Omdat het kinderdagverblijf in het Landelijk register Kinderopvang geregistreerd staat als een
locatie met Voorschoolse Educatie worden binnen dit domein de betreffende items beoordeeld.
Pedagogische praktijk
Tijdens het interview met de beroepskrachten en gedurende de observatie blijkt, dat de houder er
voor zorgt dat de beroepskrachten voldoende op de hoogte zijn van het pedagogisch beleidsplan.
Tijdens de observaties van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het
Veldinstrument observatie pedagogische praktijk. Onderstaande beschrijvingen zijn aan dat
instrument ontleend en tijdens het onderzoek op locatie geconstateerd. Na de cursieve beschrijving
uit het veldinstrument volgt een voorbeeld uit de waargenomen praktijk.
De observatie heeft plaatsgevonden op maandagochtend 29-05-2017 en woensdagochtend 14-062017. Op de woensdagochtend is er één kindje van BSO Baloe aanwezig.
Emotionele veiligheid
Het bieden van emotionele veiligheid is van primair belang. Het draagt bij aan het welbevinden van
het kind en het realiseren van de andere pedagogische doelstellingen. Als een kind zich veilig voelt,
gaat het op ontdekking en durft het nieuwe uitdagingen aan te gaan. Het kind ontwikkelt
zelfvertrouwen en er kan innerlijke groei plaatsvinden door positieve ervaringen.
Observatie

In babygroep Bolke zijn tijdens de individuele contactmomenten met de kinderen de
beroepskrachten gericht op het kindje. Bij het naar bed brengen, verschonen en uit bed halen,
wordt het kindje toegesproken en is er interactie met het kindje.

In de peutergroepen is een dagschema met dagelijkse routines en activiteiten. Er is een
aangename sfeer in de groepen en de kinderen tonen in hun gedrag dat ze zich op hun gemak
voelen.

Het BSO kind (4 jaar) dat aanwezig is, speelt samen met de peuterkinderen die niet voor een
middagslaapje naar bed gaan, met de trein en de auto's.
Persoonlijke competentie
Bij jonge kinderen zijn exploratie en spel de belangrijkste middelen om greep te krijgen op de
omgeving. Door exploratie ontdekt het kind nieuwe handelingsmogelijkheden die vervolgens in spel
worden geoefend, uitgebouwd, gevarieerd en geperfectioneerd. Exploratie en spel zijn intrinsiek
gemotiveerd; de kwaliteit van exploratie en spel is een voorspeller van hun latere creativiteit,
onafhankelijkheid en veerkracht.
Observatie

In het dagprogramma van de peutergroepen zijn activiteiten opgenomen die gericht zijn op
en/of aanzetten tot taalverrijking. Er wordt in kleine groepjes een boek voorgelezen dat gaat
over het thema waar aan gewerkt wordt (Huisdieren). De kinderen worden gestimuleerd
om verschillende onderdelen te benoemen en aan te wijzen.
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Ieder kind heeft tenminste twee kinderen van zijn eigen ontwikkelingsniveau. Er is gelegenheid
voor spel met gelijkgestemden in kleine groepjes. Ook het kind van de BSO heeft aansluiting
bij andere kinderen in de groep.

Sociale competentie
Het samenzijn met vertrouwde pedagogisch medewerkers en bekende leeftijdsgenoten bevordert
de ontwikkeling van relaties en bevordert dus een gevoel van veiligheid. Goede relaties met
leeftijdsgenoten bevorderen de kwaliteit van hun uitwisselingen en van hun spel. In een
vertrouwde groep leeftijdsgenoten kunnen kinderen gevoelens van verbondenheid en sociale
verantwoordelijkheid ontwikkelen.
Observatie

De beroepskrachten begeleiden interacties tussen kinderen. Ze leren de kinderen delen, naar
elkaar luisteren, wachten en helpen.

De beroepskrachten geven de kinderen positieve feedback en waardering als zij zich actief
betrokken en verantwoordelijk voelen: "Wil jij meehelpen (naam kind), dat is goed hoor, dank
je wel."
Overdracht van waarden en normen
Het gedrag van de groepsleiding speelt een cruciale rol bij de morele ontwikkeling van kinderen.
Door de reactie van groepsleiding en de uitleg die zij daarover geven, ervaren kinderen de grenzen
van goed en slecht, van anders, van mogen en moeten. Kinderen begrijpen beter waarom bepaald
gedrag verwacht wordt in bepaalde situaties. Deze kennis geeft kinderen zekerheid over hun eigen
functioneren (zelfvertrouwen) en leidt tot betere zelfsturing en sociale interactie.
Observatie

De beroepskrachten leren kinderen omgaan met afspraken en regels.

De beroepskrachten hanteren de afspraken, regels en omgangsvormen op eenduidige en
consequente wijze.
Conclusie: Op basis van de observatie is gebleken dat op het kinderdagverblijf de emotionele
veiligheid, persoonlijke competentie, sociale competentie en de overdracht van waarden en normen
voldoende zijn gewaarborgd.
Voorschoolse educatie
Voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand kan het consultatiebureau een VVE-(Vroeg- en
Voorschoolse Educatie) indicatie afgeven, waarmee een kind 4 dagdelen per week naar het
peuterprogramma kan. De gemeente heeft hiervoor een overeenkomst afgesloten, waarin eisen
over de kwaliteit vastgelegd zijn.
Er zijn momenteel twee kinderen met een VVE-indicatie in de peutergroepen van het
kinderdagverblijf geplaatst, deze kinderen komen vier dagdelen per week. Daarmee wordt er ten
minste vier dagdelen van 2,5 uur of ten minste 10 uur per week voorschoolse educatie
aangeboden.
Passende kwalificatie
De beroepskrachten voorschoolse educatie zijn in het bezit van een certificaat van het behalen van
een VVE-bevoegdheid.
Opleidingsplan
De houder heeft een opleidingsplan voor het jaar 2017 opgesteld:
Het doel van de scholing in VVE is dat medewerkers zich steeds bewuster worden van de dagelijkse
leermomenten en ontwikkelingsgericht werken. Dat zij leeractiviteiten inzetten in het spel en in de
dagelijkse bezigheden met kinderen. Zij zijn zich bewust van de doelen die zij nastreven met een
activiteit. Het VVE programma waarmee zij werken wordt gebruikt als een middel om
leeractiviteiten in te voegen in het spel, niet als doel op zich. De aandacht van de pedagogisch
medewerker is gericht op het proces van het kind en de wijze waarop de pedagogisch medewerker
de vaardigheden waarover het kind beschikt kan uitbreiden en verdiepen.
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Programma voorschoolse educatie
Op kinderdagverblijf Pimpeloentje werkt men met de VVE-methode Peuterplein. Het programma
heeft een ontwikkelingsgerichte aanpak. De methode stimuleert de peuters in hun ontwikkeling op
het gebied van taal, motoriek, voorbereidend rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling en muziek.
Het thema waar aan gewerkt wordt, is 'Huisdieren'. Ouders worden o.a door middel van flyers op
de hoogte gehouden van de thema's.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mw. L. Maes, pedagogisch manager)

Interview (beroepskrachten)

Observaties (29-05-2017 en 14-06-2017)

Website (www.klik-kinderopvang.nl)

Pedagogisch werkplan (Pedagogisch werkplan Kinderdagverblijf Pimpeloentje, maart 2017)

Notulen teamoverleg (21-12-2016, 01-02-2017, 16-03-2017, 19-04-2017)

VVE-certificaten (beroepskrachten)

Opleidingsplan voorschoolse educatie (Opleidingsplan 2017 Klik Kinderopvang)
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Personeel en groepen
Binnen dit domein zijn de medewerkers gecontroleerd op een passende beroepskwalificatie en een
geldige verklaring omtrent het gedrag (VOG).
De beroepskracht-kindratio en de stamgroepen zijn beoordeeld door het inzien van presentielijsten
en personeelsroosters.
Verklaring omtrent het gedrag
Alle aanwezige beroepskrachten en de stagiaires beschikken over een geldige verklaring omtrent
het gedrag (in het kader van de continue screening).
Passende beroepskwalificatie
Alle aanwezige beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende
beroepskwalificatie zoals in de cao kinderopvang is opgenomen.
Opvang in groepen
Kindercentrum Pimpeloentje/Baloe heeft momenteel vier groepen voor de opvang van kinderen in
de leeftijd van 0-4 jaar, en één groep voor de opvang van kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar
Stamgroep
Bolke en Berenpoot
Nijntje Pluis
Boris Beer
Pimpeloentje
BSO Baloe

Leeftijd
0-2 jaar
2-4 jaar
2-4 jaar
2-4 jaar
4-12 jaar

Maximaal aantal kinderen
13
16
16
8
20

Afhankelijk van het aantal kinderen dat aanwezig is worden de groepen Nijntje Pluis, Boris Beer
en/of Pimpeloentje samengevoegd.
Kinderen die de BSO (en VSO) bezoeken, worden vanwege het kleine aantal kinderen dat de BSO
bezoekt in de peutergroep Boris Beer opgevangen (gecombineerde opvang).
Beroepskracht-kindratio
Uit de aanwezigheidslijsten en de personeelsroosters van week 22, 23 en 24 van 2017 blijkt dat er
voldoende beroepskrachten ingezet worden gezien het aantal en de leeftijd van de kinderen.
Gebruikte bronnen:

Vragenlijst oudercommissie (20-06-2017)

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mw. L. Maes, pedagogisch manager)

Interview (beroepskrachten)

Observaties (29-05-2017 en 14-06-2017)

Verklaringen omtrent het gedrag (beroepskrachten, stagiaires)

Diploma's beroepskrachten

Presentielijsten (week 22, 23, 24 van 2017)

Personeelsrooster (week 22, 23, 24 van 2017)

Notulen teamoverleg (21-12-2016, 01-02-2017, 16-03-2017, 19-04-2017)
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Veiligheid en gezondheid
Binnen dit domein is de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid gecontroleerd op inhoud en
volledigheid. Onder andere is gekeken of de houder jaarlijks een risico-inventarisatie afneemt en of
de inhoud de actuele situatie betreft. In de praktijk wordt gekeken naar de kennis van de
beroepskrachten over het beleid veiligheid en gezondheid.
In de praktijk is beoordeeld of het vierogenprincipe in alle risicosituaties en -ruimten voldoende
waarborg biedt.
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
De risico-inventarisaties veiligheid en gezondheid zijn uitgevoerd op 13 oktober 2016. De houder
maakt gebruik van de digitale Risicomonitor.
De risico-inventarisatie veiligheid is uitgevoerd in alle, voor kinderen, toegankelijke ruimtes. De
risico-inventarisatie gezondheid beschrijft de gezondheidsrisico's op de thema's: ziektekiemen,
binnenmilieu, buitenmilieu en medisch handelen. Naar aanleiding van de risico-inventarisaties zijn
er actieplannen gemaakt en protocollen en huisregels opgesteld.
De buitenspeeltoestellen zijn zichtbaar aan onderhoud toe, de toezichthouder heeft gevraagd naar
het bijhouden van een logboek. De houder heeft het volgende geantwoord:
Logboeken: Zijn aanwezig maar niet ingevuld. Bij de binnen klimhuisjes wordt er regelmatig door
de medewerkers en wekelijks door de huishoudelijke kracht gekeken naar eventuele oneffenheden
of mankementen. Wanneer dit aan de orde is dan wordt de timmerman (van Roovert
Timmerwerken in Middelbeers) die dit gemaakt heeft voor de groepen benaderd en komt het
repareren. De klimtoestellen buiten worden ook door één verantwoordelijke medewerker
gecontroleerd en wanneer actie ondernomen moet worden dan schakelt zij hiervoor het bedrijf in
wat het toestel geleverd heeft. Tot nu toe heeft het klimtoestel buiten geen problemen
veroorzaakt. Nu is wel geconstateerd dat er een plankje vervangen mag worden. Is inmiddels een
actie voor uit gezet. Niet gevaarlijk maar wel splinter gevoelig. Medewerkers zijn alert op kleding
met touwtjes/koordjes en ouders wordt gevraagd om geen kleding met loshangende
touwtjes/koordje aan te geven Ook is dit in de RI&E veiligheid opgenomen.
Aandachtspunt: Het onderhoud van buitenspeelterrein en buitenspeeltoestellen, en het bijhouden
van een logboek.
Vierogenprincipe
De werkafspraken betreffende het vierogenprincipe zijn opgenomen in het pedagogisch werkplan
van de locatie.
Het vierogenprincipe wordt onder meer gewaarborgd door intercollegiale toetsing en het gebruik
van babyfoons.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mw. L. Maes, pedagogisch manager)

Interview (beroepskrachten)

Observaties (29-05-2017 en 14-06-2017)

Risico-inventarisatie veiligheid (13-10-2016)

Risico-inventarisatie gezondheid (20-10-2016)

Actieplan veiligheid (laatst bijgewerkt 17-11-2016)

Pedagogisch werkplan (Pedagogisch werkplan Kinderdagverblijf Pimpeloentje, maart 2017)

Notulen teamoverleg (21-12-2016, 01-02-2017, 16-03-2017, 19-04-2017)
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Ouderrecht
Binnen dit domein is beoordeeld hoe de houder de ouders en oudercommissie betrekt en
informeert inzake het beleid.
Oudercommissie
De houder heeft voor deze locatie een oudercommissie ingesteld bestaande uit twee leden.
De oudercommissie en de locatieverantwoordelijke proberen meer ouders te werven door middel
van nieuwsberichtjes, maar tot op heden heeft dat nog niets opgeleverd.
Namens de oudercommissie is er op 20 juni 2017 per email een ingevulde vragenlijst toegestuurd
waaruit blijkt dat de samenwerking met de houder naar tevredenheid verloopt.
Uit de notulen van de oudercommissie blijkt dat er gesproken is over o.a. het reglement. het
vierogenprincipe en het voedingsbeleid.
Gebruikte bronnen:

Vragenlijst oudercommissie (20-06-2017)

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mw. L. Maes, pedagogisch manager)

Notulen oudercommissie (03-04-2017)

Website (www.klik-kinderopvang.nl)

9 van 15
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 29-05-2017
Pimpeloentje te Oost West en Middelbeers

Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogische praktijk
De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van
persoonlijke competentie te komen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van
sociale competentie te komen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

Voorschoolse educatie
De voorschoolse educatie omvat per week ten minste vier dagdelen van ten minste 2,5 uur of per
week ten minste 10 uur aan activiteiten gericht op het stimuleren van de ontwikkelingsdomeinen
taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling.
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 en 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit
voorschoolse educatie)

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het feitelijk aantal aanwezige kinderen in de
groep bedraagt ten minste één beroepskracht per acht kinderen.
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit
voorschoolse educatie)

De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen.
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit
voorschoolse educatie)

De beroepskrachten voorschoolse educatie zijn in het bezit van: Een getuigschrift van met gunstig
gevolg afgelegd examen van één van de bij ministeriële regeling vastgelegde diploma’s.
OF
Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning
EG-beroepskwalificaties.
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 5 Besluit basisvoorwaarden
kwaliteit voorschoolse educatie)

Onderdeel van de beroepsopleiding waarvoor het getuigschrift is behaald, vormt ten minste één
module over het verzorgen van voorschoolse educatie.
OF
De beroepskracht bezit een bewijs dat met gunstig gevolg scholing is afgerond specifiek gericht op
het vroegtijdig bestrijden van achterstanden bij jonge kinderen of het werken met voor- en
vroegschoolse educatieprogramma’s.
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit basisvoorwaarden
kwaliteit voorschoolse educatie)
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De houder stelt jaarlijks een opleidingsplan op.
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit
voorschoolse educatie)

Voor de voorschoolse educatie wordt een programma gebruikt waarin op gestructureerde en
samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen,
motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling.
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit
voorschoolse educatie)

Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag
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 stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger is niet ouder dan
twee jaar.
(art 1.50 lid 4, 8 en 9, art 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Passende beroepskwalificatie
Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

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)

De stamgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen tot 1 jaar.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

OF
De stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar waarvan maximaal 8 kinderen tot
1 jaar.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Beroepskracht-kindratio
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige
kinderen in de groep bedraagt ten minste:
- 1 beroepskracht per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar;
- 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar;
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar;
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar.
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten
berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 7 en 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt
afgeweken van de beroepskracht-kindratio.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
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Veiligheid en gezondheid
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid op voor alle voor kinderen toegankelijke
ruimtes in een kindercentrum, waaronder de buitenspeelruimte.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub
a Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang,
buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk)

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 registratie van ongevallen bevat per ongeval de aard en plaats van het ongeval, het jaar waarin
het ongeval zich heeft voorgedaan en een overzicht van getroffen maatregelen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 3 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van
de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie gezondheid op.
(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 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang,
buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk)

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)

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)

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van
de vastgestelde risico-inventarisatie gezondheid.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)
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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)

Ouderrecht
Oudercommissie
De houder heeft voor de oudercommissie, tenzij er op grond van artikel 1.58 tweede lid geen
oudercommissie is ingesteld, zes maanden na registratie een reglement oudercommissie
vastgesteld.
(art 1.46 lid 2, 1.58 lid 2 en 1.59 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Het reglement omvat regels omtrent de wijze van kiezen, de zittingsduur en het aantal leden.
(art 1.59 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Het reglement omvat geen regels omtrent werkwijze van de oudercommissie.
(art 1.59 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De houder wijzigt het reglement na instemming van de oudercommissie.
(art 1.59 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De houder stelt binnen zes maanden na de registratie een oudercommissie in.
OF
De verplichting tot het instellen van een oudercommissie geldt niet omdat het een kindercentrum
betreft waar maximaal 50 kinderen worden opgevangen. De houder heeft zich aantoonbaar
voldoende ingespannen om een oudercommissie in te stellen en biedt ouders de gelegenheid deel
te nemen aan een oudercommissie.
(art 1.58 lid 1, 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De houder en personen werkzaam bij het kindercentrum, zijn geen lid.
(art 1.58 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De leden worden gekozen uit en door de ouders.
(art 1.58 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De houder stelt de oudercommissie in de gelegenheid haar eigen werkwijze te bepalen.
(art 1.58 lid 6 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:

Pimpeloentje
http://www.klik-kinderopvang.nl
53
Ja

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

:
:
:
:
:

Klik Kinderopvang
Schoolstraat 38
5081VH Hilvarenbeek
41097499
Ja

Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Onderzoek uitgevoerd door

:
:
:
:
:

GGD Brabant-Zuidoost
Postbus 8684
5605KR EINDHOVEN
088 0031 377
Els Berghuis

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Oirschot
: Postbus 11
: 5688ZG OIRSCHOT

Gegevens toezicht

Planning
Datum inspectie
Opstellen concept inspectierapport
Zienswijze houder
Vaststelling inspectierapport
Verzenden inspectierapport naar houder
Verzenden inspectierapport naar
gemeente
Openbaar maken inspectierapport

:
:
:
:
:
:

29-05-2017
04-07-2017
17-07-2017
17-07-2017
21-07-2017
21-07-2017

: 07-08-2017
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
Zienswijze kinderdagverblijf Pimpeloentje
Met genoegen hebben wij de resultaten van de GGD inspectie doorgenomen. De bevindingen van
de inspecteur zijn positief en met name rondom het pedagogisch handelen treffen wij typerende
beschrijvingen, waarin wij de inzet en betrokkenheid van onze medewerkers herkennen!
Er is een aandachtspunt opgenomen rondom de controle en het bijhouden van de logboeken die
de speeltoestellen binnen en buiten betreffen. Uiteraard heeft dit onze aandacht, omdat het de
veiligheid van de kinderen betreft. Wij hebben de afspraken rondom de controle en het bijhouden
van de logboeken binnen het team aangescherpt. Met het team is het risicobeleid ten aanzien van
veiligheid weer intensief besproken. Elke medewerker is zich bewust van de rol die ieder
afzonderlijk heeft om bewust risico’s in te schatten en eventuele mankementen terstond aan de
manager te melden. Er zijn medewerkers aangewezen, die de verantwoordelijkheid hebben om
eens per half jaar de toestellen binnen en buiten grondig te inspecteren. Zij vullen hun
bevindingen in het logboek in. Daarnaast wordt jaarlijks door een externe instantie controle
uitgevoerd. Ook dit wordt in het logboek bijgehouden. Oudere toestellen zullen volgens een
schema vervangen worden.
Lianne Maes
Pedagogisch manager
Schoolstraat 38 | 5081 VH | Hilvarenbeek
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