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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 onaangekondigd nader onderzoek.
Bij dit onderzoek beoordeelt de toezichthouder opnieuw de eisen die tijdens het vorige onderzoek
niet voldeden.

Beschouwing
Conclusie
De toezichthouder concludeert dat de overtreding uit het jaarlijks onderzoek van 20 oktober 2020
is opgelost. Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarde.
In de beschouwing staan de resultaten van het onderzoek dat is uitgevoerd.
Naar aanleiding van de overtreding uit het inspectierapport van 20 oktober 2020 heeft de
gemeente Bernheze op 16 februari 2021 een waarschuwing verstuurd waarin zij de houder
informeert dat er een herinspectie plaatsvindt.
Omdat de hersteltermijn verstreken is vindt dit nader onderzoek plaats.
In opdracht van de gemeente Bernheze heeft op 02 juni 2021 een nader onderzoek
plaatsgevonden bij kinderdagverblijf (KDV) Stap voor Stap in Vorstenbosch.
Het nader onderzoek heeft zich gericht op de voorwaarde waaraan niet werd voldaan tijdens het
jaarlijks onderzoek van 20 oktober 2020:
•

De houder van het kindercentrum zet de pedagogisch beleidsmedewerker voor het coachen
van beroepskrachten bij de uitvoering van hun werkzaamheden en de totstandkoming en
implementatie van pedagogische beleidsvoornemens voor het vereiste aantal uren in. Het
minimaal aantal uren inzet wordt jaarlijks bepaald op grond van de rekenregels in het besluit.

Er heeft een gesprek met de houder plaatsgevonden en toegestuurde documenten zijn beoordeeld.
Conclusie
Uit het nader onderzoek is gebleken dat de overtreding is opgelost. Er wordt voldaan aan de
getoetste voorwaarde.
De toelichting op de bevindingen van de toezichthouder kunt u lezen in het vervolg van dit rapport.
Aan het einde van dit rapport treft u een overzicht aan van de inspectie-items die zijn beoordeeld.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Personeel en groepen
Binnen Personeel en Groepen zijn de voorwaarden met betrekking tot de inzet van de pedagogisch
beleidsmedewerker beoordeeld.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een
beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.
Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers
Tijdens het jaarlijks onderzoek van 20 oktober 2020 is het volgende geconstateerd:

Coaching ontvangen
Uit het gesprek met een beroepskracht blijkt dat beroepskrachten coaching ontvangen.
Beroepskrachten stellen o.a. leerdoelen op en deze worden besproken met de pedagogisch coach.
Uit de documenten en het gesprek met de houder blijkt echter dat niet alle beroepskrachten van
deze locatie coaching hebben ontvangen en dat het op dit moment niet mogelijk is dat alle
beroepskrachten in de toekomst coaching zullen ontvangen. De pedagogisch coach van Stap voor
Stap is tevens werkzaam als beroepskracht. Zij dient om deze reden zelf ook gecoacht te worden in
haar werkzaamheden als beroepskracht. Er is hiervoor geen pedagogisch coach in dienst bij Stap
voor Stap die haar kan coachen. Hierdoor wordt niet voldaan aan de wettelijke eis dat iedere
beroepskracht jaarlijks coaching kan ontvangen.
Herstelaanbod
Op bovenstaande overtreding is herstelaanbod geboden. De houder heeft hier gebruik van
gemaakt. De houder is een overeenkomst aangegaan met een pedagogisch coach van een andere
kinderopvangorganisatie in dezelfde gemeente. Deze externe pedagogisch coach zal de
pedagogisch coach van Stap voor Stap coachen in haar werkzaamheden als beroepskracht. De
toezichthouder heeft de getekende schriftelijke overeenkomst welke de twee
kinderopvangorganisaties zijn aangegaan, ingezien. Hieruit blijkt dat de pedagogisch coach van
Stap voor Stap ieder jaar minimaal drie uur gecoacht zal worden. Indien nodig zal de coaching uit
meer uren bestaan. De coaching zal bestaan uit coachinggesprekken en video-interactiebegeleiding
(VIB). De houder geeft echter aan dat de coaching van de betreffende beroepskracht niet meer in
2020 plaats kan vinden, door drukte rondom een nieuw te openen locatie. Hierdoor wordt niet
voldaan aan de wettelijke eisen.

Nader onderzoek 2 juni 2021
Daadwerkelijke ureninzet pedagogisch beleidsmedewerker
Uit het overlegde document verdeling coaches is af te leiden dat er voldoende formatie
pedagogisch beleidsmedewerker beschikbaar is binnen KDV Stap voor Stap.
Urenverdeling pedagogisch beleidsmedewerker (PBM)
De toezichthouder heeft op deze locatie gesproken met de houder en heeft daarnaast diverse
documenten ingezien (zie bronnen voor specificatie).
KDV Stap voor Stap beschikt over een eigen pedagogisch coach. Deze pedagogisch coach staat ook
zelf als beroepskracht op de groep. Derhalve dient zij ook zelf gecoacht te worden.
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De houder is een overeenkomst aangegaan met een externe pedagogisch coach zodat de eigen
pedagogisch coach ook gecoacht wordt voor haar werkzaamheden als beroepskracht. Deze
overeenkomst is ingezien.

Coaching ontvangen
Uit de documenten en het gesprek met de houder blijkt dat de beroepskrachten van deze locatie
coaching hebben ontvangen en dat het aannemelijk is, dat zij dat ook in de toekomst zullen
ontvangen. Ook heeft de eigen pedagogisch coach inmiddels coaching ontvangen van de extern
ingehuurde pedagogisch coach.
Conclusie
De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn.
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Overzicht getoetste inspectie-items
Personeel en groepen
Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers
De houder van het kindercentrum zet de pedagogisch beleidsmedewerker voor het coachen van
beroepskrachten bij de uitvoering van hun werkzaamheden en de totstandkoming en
implementatie van pedagogische beleidsvoornemens voor het vereiste aantal uren in. Het minimaal
aantal uren inzet wordt jaarlijks bepaald op grond van de rekenregels in het besluit.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 8 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang)

6 van 8
Definitief inspectierapport dagopvang nader onderzoek 02-06-2021
KDV Stap voor stap te Vorstenbosch

Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening

: KDV Stap voor stap

Website

: http://www.kinderopvangstapvoorstap.nl

Aantal kindplaatsen

: 21

Gesubsidieerde voorschoolse educatie

: Nee

Gegevens houder
Naam houder

: Gabriëlle Martina Petronella Brakel

KvK nummer

: 65053427

Aansluiting geschillencommissie

: Ja

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD

: GGD Hart voor Brabant

Adres

: Postbus 3024

Postcode en plaats

: 5003 DA Tilburg

Telefoonnummer

: 088-3686845

Onderzoek uitgevoerd door

: J. van den Elsen

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente

: Bernheze

Adres

: Postbus 19

Postcode en plaats

: 5384 ZG HEESCH

Planning
Datum inspectie

: 02-06-2021

Opstellen concept inspectierapport

: Niet van toepassing

Zienswijze houder

: Niet van toepassing

Vaststelling inspectierapport

: 09-06-2021

Verzenden inspectierapport naar houder

: 09-06-2021

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 09-06-2021
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Openbaar maken inspectierapport

: 30-06-2021
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