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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.
Beschouwing
Klein Kindercentra is een particulier kindercentrum in Boxtel, dat sinds 1 augustus 2013 haar
deuren heeft geopend. Het kindercentrum beschikt over een kinderdagverblijf en een
buitenschoolse opvang, welke op hetzelfde adres zijn gevestigd.
Het kinderdagverblijf heeft één stamgroep voor maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 0 - 4 jaar.
Het dagverblijf beschikt over ruime binnen- en buitenspeelruimten. De buitenspeelruimte wordt
gedeeld met de buitenschoolse opvang.
In opdracht van de gemeente Boxtel heeft er 19 juni 2014 een nader onderzoek plaatsgevonden op
de overtredingen geconstateerd in de inspectie van 24 september 2013.
De houder heeft op verzoek van de toezichthouder het informatieboekje, het veiligheid -en
gezondheidbeleid, de meldcode kindermishandeling en het pedagogisch beleid opgestuurd.
De toezichthouder heeft een overleg en overreding gegeven met betrekking op de inhoud van de
meldcode kindermishandeling. Binnen het gestelde termijn heeft de houder wederom de meldcode
kindermishandeling verstuurd.
Geconcludeerd kan worden dat de getoetste voorwaarden voldoen aan de Wet Kinderopvang.
Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Het pedagogisch beleidsplan is gecontroleerd of de volgende punten in duidelijke en observeerbare
termen worden beschreven:
- de wijze waarop kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden
opgevangen.
- het beleid ten aanzien van het gebruik maken van kinderopvang gedurende extra dagdelen.
Pedagogisch beleid
Het wenbeleid en het beleid ten aanzien van het gebruik maken van extra dagdelen staat in het
pedagogisch beleidsplan beschreven.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (De heer A. Haans)

Interview anderen (Pedagogisch medewerkers)

Pedagogisch beleidsplan (augustus 2013)
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Veiligheid en gezondheid
Bij dit domein is gekeken of de houder ervoor zorgt dat personen werkzaam bij het kindercentrum
kennis hebben kunnen nemen van de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid;
of de maatregelen in verband met de gezondheidsrisico zijn genomen.
En de inhoud van de meldcode kindermishandeling.

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
De aanwezige beroepskrachten zijn op de hoogte van het veiligheid -en gezondheidsbeleid. Daarbij
zijn in de praktijk maatregelen genomen om de gezondheidsrisico's te verkleinen.
Te denken aan na elke verschoning het verschoonkussen reinigen met een oplossing van
allesreinger.
Meldcode kindermishandeling
De houder hanteert de meldcode kindermishandeling van de MO-groep. De meldcode is geschreven
naar de eigen organisatie en de sociale kaart is ingevuld.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (De heer A. Haans)

Interview anderen (Pedagogisch medewerkers)

Risico-inventarisatie veiligheid (december 2013)

Risico-inventarisatie gezondheid (december 2013)

Meldcode kindermishandeling (juli 2014)
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Ouderrecht
Bij dit domein is gekeken of de houder de ouders informeert over alle wettelijk gestelde
onderwerpen en of de houder het inspectierapport inzichtelijk heeft op de website van het
kindercentrum.
Informatie
De houder heeft in het informatieboekje alle onderwerpen waarover ouders volgens de
Wet Kinderopvang geïnformeerd dienen te worden beschreven.
Het beleid met betrekking tot de voorwaarden waaronder en de mate waarin beroepskrachten in
opleiding kunnen worden belast met de verzorging en opvang van kinderen is niet van toepassing.
Vooralsnog wordt er geen gebruik gemaakt van leerlingen of stagiaires.
De houder geeft aan bezig te zijn met Calibris om in 2015 de beschikking te hebben over een
aantal stageplaatsen.
Als er leerlingen en stagiaires op het kinderdagverblijf in opleiding zijn dient bovengenoemde
voorwaarde in het informatieboekje voor ouders te worden beschreven.
De houder heeft het inspectierapport op de eigen website geplaatst.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (De heer A. Haans)

Interview anderen (Pedagogisch medewerkers)

Informatiemateriaal voor ouders (Informatieboekje)

Website (www.kleinkindercentra.nl)
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Inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop
kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden opgevangen.
(art 1.50 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub e Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen het beleid ten
aanzien van het gebruik maken van kinderopvang gedurende extra dagdelen.
(art 1.50 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub f Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Veiligheid en gezondheid
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van
de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid.
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 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 1.50 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 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Meldcode kindermishandeling
De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld welke voldoet aan de beschreven
eisen.
(art 1.51a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2a Besluit kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

Ouderrecht
Informatie
De houder informeert de ouders over het te voeren beleid.
(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De houder informeert ouders en personeel over het inspectierapport door het zo speodig mogelijk
na ontvangst op de eigen website te plaatsen. Indien geen website aanwezig is legt de houder een
afschrift van het inspectierapport op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats.
(art 1.54 lid 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Vestigingsnummer KvK
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:

KLEIN Kindercentra
000020759509
16
Nee

Gegevens houder
Naam houder
Adres houder
Postcode en plaats
Website
KvK nummer

:
:
:
:
:

KLEIN Kindercentra
Rompert Park 131
5233RL 'S-HERTOGENBOSCH
www.kleinkindercentra.nl
50853023

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

:
:
:
:
:

GGD Hart voor Brabant
Postbus 3024
5003DA TILBURG
073-6404515
K van Hamont

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: BOXTEL
: Postbus 10000
: 5280DA BOXTEL

Gegevens toezicht

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

:
:
:
:
:

19-06-2014
Niet van toepassing
Niet van toepassing
30-06-2014
30-06-2014

: 30-06-2014
: 21-07-2014
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