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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
Op 9 september en op 25 oktober 2016 heeft de toezichthouder kinderopvang in opdracht van de
gemeente Bernheze een nader onderzoek uitgevoerd bij kinderdagverblijf (KDV) Stap voor Stap.
In dit nader onderzoek zijn de voorwaarden waaraan tijdens de vorige inspectie niet werd voldaan
opnieuw bekeken.
Inspectiegeschiedenis
2015
19 oktober 2015; jaarlijks onderzoek op beperkte voorwaarden (risico-gestuurd) met vier
overtredingen op de volgende domeinen:

Pedagogisch klimaat (pedagogisch beleid versus praktijk)

Personeel en groepen (beroepskracht-kindratio)

Veiligheid en gezondheid (risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid en meldcode
kindermishandeling)
2014
Jaarlijks onderzoek (risico-gestuurd) met vier overtredingen op de domeinen:

Personeel en groepen (verklaring omtrent het gedrag, opvang in groepen en beroepskrachtkindratio)

Veiligheid en gezondheid
Op basis van de uitkomsten van het inspectierapport van 19 oktober 2015 heeft de gemeente
Bernheze een opdracht tot nader onderzoek gegeven door middel van een officiële waarschuwing
met betrekking tot de voorwaarden welke niet voldeden (brief 18 mei 2016).
Op 28 juli 2016 heeft er een nader onderzoek plaatsgevonden op de onderdelen welke op 19
oktober 2015 niet in orde waren. Een aantal overtredingen waren opgeheven, maar een
overtreding met betrekking tot de risico-inventarisatie veiligheid was nog aanwezig.
De gemeente Bernheze heeft hierop een aanwijzing gestuurd op 22 augustus 2016. Met daarin de
opdracht om opnieuw een nader onderzoek uit te voeren.
Op 9 september 2016 is de locatie bezocht en is er een jaarlijks onderzoek uitgevoerd. Daarnaast
zou ook het nader onderzoek plaats vinden.
Op locatie bleek dat de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid nog niet gereed was. Reden
hiervoor was dat de houder overgestapt is van de methode gezondheid en veiligheid naar de
digitale landelijke risico-monitor. De houder was op dat moment met vakantie.
Hierop is contact gezocht met de gemeente Bernheze. In overleg met de gemeente Bernheze is
uitstel verleend.
Op 25 oktober 2016 is het centrum opnieuw bezocht en heeft het nader onderzoek
plaatsgevonden. Van te voren waren documenten aangeleverd, echter door het gebruik van een
ander bestand waren de inventarisaties met bijbehorende actieplannen niet te beoordelen. De
houder heeft dezelfde dag de risico-inventarisatie toegestuurd in een ander bestand. Op basis
hiervan heeft het onderzoek plaatsgevonden.
Conclusie
Er zijn geen overtredingen geconstateerd. Er wordt voldaan aan de onderzochte voorwaarden.
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Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Veiligheid en gezondheid
Binnen dit domein zijn drie voorwaarden betreffende de risico-inventarisatie veiligheid en
gezondheid welke tijdens het nader onderzoek op 28 juli 2016 niet voldeden opnieuw bekeken.
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid uitgevoerd op 12 oktober 2016.
De houder heeft gebruik gemaakt van de digitale landelijke risicomonitor veiligheid en gezondheid.
Er is een actieplan opgesteld met een actie met betrekking tot veiligheid. Deze is afgehandeld.
Geconcludeerd kan worden dat er door het gebruik van de risicomonitor de risico's beter in kaart
gebracht zijn en dat als gevolg hiervan protocollen en huisregels opgesteld zijn.
Het protocollenboek met een duidelijk overzicht is zorgvuldig uitgevoerd.
Tevens is er een protocol veiligheid en gezondheid opgesteld op basis van de inventarisaties die
uitgevoerd zijn.
De houder geeft aan dat de protocollen momenteel geïmplementeerd worden tijdens de
teamvergaderingen. Daarnaast worden de protocollen vanaf heden ook jaarlijks geëvalueerd en
bijgesteld.
Niet alle voorwaarden zijn beoordeeld daar dit geen onderdeel is van dit nader onderzoek.
De volledige risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid zal bij een volgende jaarlijkse inspectie
volledig meegenomen worden.
Gebruikte bronnen:

Interview anderen (houder en beroepskrachten)

Observaties

Risico-inventarisatie veiligheid (12 oktober 2016)

Risico-inventarisatie gezondheid (12 oktober 2016)

Actieplan veiligheid (12 oktober 2016)

Diverse protocollen ingezien op locatie

Protocol gezondheid en veiligheid
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Inspectie-items
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)

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)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:

Gegevens houder
Naam houder
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

: Gabriëlle Martina Petronella Brakel
: 65053427
: Nee

KDV Stap voor stap
http://www.kinderopvangstapvoorstap.nl
16
Nee

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

:
:
:
:
:

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Bernheze
: Postbus 19
: 5384ZG HEESCH

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

:
:
:
:
:
:

GGD Hart voor Brabant
Postbus 3024
5003DA Tilburg
088-3686845
C. van Hulst

25-10-2016
Niet van toepassing
Niet van toepassing
11-11-2016
11-11-2016
11-11-2016

: 02-12-2016
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