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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang. Het betreft
een onaangekondigd incidenteel onderzoek.
Beschouwing
In opdracht van de gemeente Bernheze heeft op 1 oktober 2018 een aangekondigd incidenteel
onderzoek plaatsgevonden bij kinderdagverblijf Stap voor Stap in Vorstenbosch.
Het betreft een wijzigingsverzoek met betrekking tot verhuizing van het kinderdagverblijf naar een
tijdelijke unit omdat de huidige locatie verbouwd gaat worden. Tijdens deze inspectie zijn de
voorwaarden beoordeeld die van toepassing zijn bij de verhuizing.
Het onderzoek heeft zich daarom gericht op voorwaarden uit de volgende domeinen:
•
•

veiligheid en gezondheid
accommodatie en inrichting

Kinderdagverblijf Stap voor Stap is momenteel gehuisvest in het gemeenschapshuis De Stuik in
Vorstenbosch. Omdat de groepsruimte van het kinderdagverblijf wordt verbouwd, verhuist men
tijdelijk naar een unit die geplaatst is in de nabijheid van het gemeenschapshuis. Omdat de
verhuizing in het weekend van 6 oktober plaatsvindt, vindt dit incidenteel onderzoek plaats.
Op 2 oktober is een bezoek aan de locatie gebracht. Op dat moment wordt er volop verbouwd in de
unit waar het kinderdagverblijf gehuisvest zal worden. Hierdoor is nog niet goed te beoordelen of
de ruimte voldoet aan de wettelijke eisen, met name met betrekking tot de veiligheids- en
gezondheidsriscico's. Daarom is op 8 oktober opnieuw een bezoek aan de locatie gebracht.
Conclusie
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden zoals genoemd in de Wet kinderopvang en het
Besluit kwaliteit kinderopvang.
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
De toezichthouder adviseert het college om het verzoek tot wijziging van gegevens in het Landelijk
Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) toe te wijzen.
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Observaties en bevindingen
Veiligheid en gezondheid
Binnen dit domein is het beleid veiligheid en gezondheid beoordeeld. Per onderdeel volgt een
beschrijving van de bevindingen van de toezichthouder.
Conclusie
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden.
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
2 oktober 2018
Kinderdagverblijf Stap voor Stap gaat verhuizen naar een tijdelijke unit. Op het moment van
inspectie is men bezig met de verbouwing van de unit. Het kinderdagverblijf verhuist op 6 oktober
naar deze unit. Vanaf maandag 8 oktober worden de kinderen opgevangen in de unit.
Tijdens het bezoek aan de nieuwe locatie zijn met de houder zijn de veiligheids- en
gezondheidsrisico's besproken, onder andere:
•
•
•
•
•
•
•
•

touwtjes van luxaflex hangen los binnen het bereik van kinderen
wc is niet afgeschermd
stopcontacten zijn niet afgedekt
keukenkastjes zijn niet afgesloten
hendels van de zonwering zijn bereikbaar voor kinderen
hedera in de buitenspeelruimte
verwarmingsketel is niet afgeschermd
radiatoren zijn niet afgeschermd

De houder verklaart dat deze week nog volop gewerkt wordt om de veiligheids- en
gezondheidsrisico's aan te pakken zodat men maandag 8 oktober van start kan gaan. Met de
houder is afgesproken dat er op maandag 8 oktober nogmaals een bezoek aan de locatie zal
worden gebracht om te kijken of er veilige en gezonde kinderopvang kan worden geboden.
8 oktober 2018
De veiligheids- en gezondheidsrisico's die benoemd zijn op 1 oktober zijn grotendeels opgelost. De
houder verklaart dat ze de volgende zaken zo spoedig mogelijk zal oplossen; onderstaande zaken
staan op de actielijst (de risico's zijn in beeld bij de houder):
•
•
•

op 1 stopcontact ontbreekt de beveiliging
het hekje bij de wc is nog niet voorzien van een schuifje
buitenruimte; de opgang naar de binnenruimte is nog niet volledig afgeschermd; momenteel
bestaat er nog een risico dat kinderen hier vanaf vallen.

Er wordt voldaan aan de gestelde eisen.
Gebruikte bronnen:
•
Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Gabry van Brakel en Ilse Nooijen)
•
Observaties (2 oktober 2018 en 8 oktober 2018)
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Accommodatie
Binnen dit domein is het volgende onderdeel beoordeeld:
•
Eisen aan ruimtes
Bij dit onderdeel volgt een beschrijving van de bevindingen van de toezichthouder.
Conclusie
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden.
Eisen aan ruimtes
Binnenruimte
De binnenruimte is opgemeten en bedraagt 56 m². Dit is 3,5 m² per kind bij de opvang van 16
kinderen.
De binnenruimte wordt ingericht met diverse speelhoeken onder andere een bouwmat, huishoek,
grondbox voor de baby's.
Er is geschikt spelmateriaal aanwezig voor alle leeftijdsgroepen. Het spelmateriaal is uitdagend,
stimulerend, verzorgd en compleet. Er is een afzonderlijke slaapkamer met 8 bedjes.
Buitenruimte
De oppervlakte van de buitenspeelruimte is opgemeten en bedraag 68,49 m². Per aanwezig kind is
er 4,28 m² aan buitenruimte beschikbaar.
De buitenruimte is aangrenzend aan het kindercentrum. Er is een zandbak geplaatst. Ook is er los
spelmateriaal beschikbaar zoals fietsjes en ballen.
Tijdens het bezoek aan de locatie op 1 oktober is een deel van de schutting bedekt met hedera.
Omdat dit een giftige plant is dient deze verwijderd te worden. Ook is tijdens dit bezoek de
buitenruimte nog niet volledig omheind. De houder verklaart dat de omheining gereed is voordat
de kinderdagverblijf Stap voor Stap van start gaat in de tijdelijke locatie op 8 oktober.
Tijdens het bezoek aan de locatie op 8 oktober is de buitenruimte volledig omheind en de hedera
verwijderd.
Gebruikte bronnen:
•
Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Gabry van Brakel en Ilse Nooijen)
•
Observaties (2 oktober 2018 en 8 oktober 2018)
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Overzicht getoetste inspectie-items
Veiligheid en gezondheid
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid
van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder draagt er zorg voor dat
er in de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt gehandeld.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is
aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen,
teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het
risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich
verwezenlijken.
De houder beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op het inperken van het risico op
grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze waarop hij de dagopvang zodanig organiseert
dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair 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; art 4 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang)

Accommodatie
Eisen aan ruimtes
De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden
opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en
de leeftijd van de op te vangen kinderen.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste stamgroepruimte. Een kindercentrum
beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind.
Passend voor spelactiviteiten ingerichte binnenruimtes buiten de stamgroepruimte worden naar
evenredigheid aan de groepen van het kindercentrum toebedeeld.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum
aanwezig kind. De buitenspeelruimte is voor kinderen in de leeftijd tot twee jaar aangrenzend aan
het kindercentrum. Voor kinderen van twee jaar of ouder is de buitenspeelruimte bij voorkeur
aangrenzend aan het kindercentrum, maar in ieder geval aangrenzend aan het gebouw waarin het
kindercentrum is gevestigd.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Een kindercentrum beschikt voor kinderen tot de leeftijd van anderhalf jaar over een op het aantal
aanwezige kinderen afgestemde afzonderlijke slaapruimte.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang)
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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
: Ja

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
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

: Bernheze
: Postbus 19
: 5384ZG HEESCH
:
:
:
:
:
:

02-10-2018
08-10-2018
09-10-2018
09-10-2018
09-10-2018
09-10-2018

: 30-10-2018
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
Het inspectiebezoek van zowel 2 als 8 oktober hebben we als erg positief ervaren. Zoals de
toezichthouder al beschreef, kon er 2 oktober nog geen goede inschatting gemaakt worden.
Omdat er op dat moment nog erg hard gewerkt werd om op 8 oktober te starten in onze tijdelijke
huisvesting. Wel hebben we op dat moment alle veiligheidsrisico’s doorgenomen en daar is in die
week nog hard aan gewerkt om dit realiseren.
Op het moment dat de toezichthouder op 8 oktober nogmaals kwam om te kijken of we voldeden
aan de eisen, konden we met alle tevredenheid onze “nieuwe” ruimte laten zien. Er waren nog een
paar aandachtspuntjes. Twee van die punten zijn diezelfde dag nog opgelost zoals: de beveiliging
die nog ontbrak op 1 stopcontact en het schuifje wat nog geplaatst moest worden op het hekje bij
de wc.
Het laatste puntje is doorgegeven aan de mannen die dit allemaal gerealiseerd hebben en zal
z.s.m. opgelost worden.
Wellicht lopen we tijdens de dagelijkse bezigheden nog tegen bepaalde veiligheid en
gezondheidsrisico’s aan, maar wij zullen hier dan meteen actie op ondernemen. a.d.h.v. ons
pedagogisch beleid veiligheid en gezondheid, om de veiligheid en gezondheid van onze kinderen te
waarborgen.
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