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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 woensdag 29 april heeft de inspecteur kinderopvang een nader onderzoek uitgevoerd
bij Kinderdagverblijf Stap voor stap in Vorstenbosch.
In dit nader onderzoek zijn de voorwaarden waaraan tijdens de reguliere inspectie van december
2014 niet werd voldaan opnieuw bekeken.
Het onderzoek heeft zich daarom gericht op:






Verklaring omtrent het gedrag;
Samenstelling van de stamgroep;
Risico inventarisatie veiligheid van de actuele situatie
Risico inventarisatie gezondheid van de actuele situatie
Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk
wordt afgeweken van de beroepskracht kind ratio.

Naar aanleiding van de documenten en een bezoek op de locatie op is gebleken dat niet alle
tekortkomingen zijn opgelost.
Advies aan College van B&W
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid.
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Observaties en bevindingen
Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag
De beroepskracht van wie bij de reguliere inspectie geen verklaring omtrent het gedrag overlegt
kon worden, is inmiddels uit dienst bij Kinderdagverblijf Stap voor Stap.
Van de bij het nader onderzoek aanwezige stagiaire is, na overleg en overreding, een verklaring
omtrent het gedrag overlegt.

Opvang in groepen
Bij het eerdere reguliere onderzoek in december 2014 is er aangegeven dat er aandacht moet zijn
voor de opvang van een gemengde groep.
Dit komt voor wanneer er 1 of 2 kinderen bij de buitenschoolse opvang zijn, zij worden dan
samengevoegd met de kinderen van het kinderdagverblijf. Deze opvang vindt plaats op de locatie
van het kinderdagverblijf.
In het beleidsplan wordt momenteel geen aandacht besteed aan de werkwijze van deze gemengde
groep.
Er dient beschreven te worden hoe de beroepskrachten er zorg voor dragen dat er voor de
kinderen van alle leeftijden voldoende tijd en aandacht zal zijn.
Uit de presentielijst blijkt bijvoorbeeld dat er op 28 april 2015:
10 kinderen kinderdagverblijf en
2 kinderen buitenschoolse opvang, samen opgevangen te worden.
Dit is wel toegestaan maar dient in heldere en observeerbare termen beschreven te worden.

Op basis hiervan is geconstateerd dat de overtreding van de volgende voorwaarde(n) nog niet is
hersteld:

De stamgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen tot 1 jaar.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 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)
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Beroepskracht-kindratio
Op basis van de getoonde personeelsroosters en presentielijsten van de kinderen kan niet
vastgesteld worden of minstens de helft van het vereiste aantal beroepskrachten wordt ingezet,
wanneer er tijdelijk wordt afgeweken van de beroepskracht kindratio (bkr).
Bijvoorbeeld dinsdag 21 april
Ochtend:
15 kinderen -> er wordt niet genoteerd hoe laat de kinderen worden gebracht.
3 beroepskrachten starten om respectievelijk: 7.00 /8.30 /8.30.
-> afwijking bkr niet vast te stellen.
Middagpauze:
3 beroepskrachten een half uur pauze, achter elkaar; van 13.00 tot 14.30
-> 1,5 uur afwijking bkr.
Eind van de middag:
15 kinderen -> er wordt niet genoteerd hoe laat de kinderen worden opgehaald.
3 beroepskrachten eindigen om 17.00/17.30/18.00
-> afwijking bkr niet vast te stellen.

Op basis hiervan is geconstateerd dat de overtreding van de volgende voorwaarde(n) nog niet is
hersteld:

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 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)

Gebruikte bronnen:

Presentielijsten (week 17, 18 en 28 april 2015)

Personeelsrooster (week 16 en 17 2015)
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Veiligheid en gezondheid

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
De inventarisatie worden opnieuw beoordeeld omdat tijdens de inspectie in december 2014 de
dieren (konijn, kippen, cavia's) die in een buitenverblijf op de speelplaats van het kinderdagverblijf
staan, niet opgenomen zijn in de inventarisatie.
Op de locatie zijn de volgende inventarisaties aanwezig:
- risico inventarisatie veiligheid is d.d. maart 2015
- risico inventarisatie gezondheid d.d. juli 2014
- een tweede inventarisatie gezondheid, niet gedateerd.
In de inventarisatie wordt voor de te nemen maatregel of afspraak verwezen naar bijbehorende
huisregels.
De aanwezige huisregels op locatie corresponderen echter niet met de verwijzing in de
inventarisatie.
De houder heeft de huisregels later opnieuw toegestuurd.
In de inventarisatie veiligheid en gezondheid staat:

Kind wordt door huisdier gebeten
Risico - uitgesloten

Kind komt via (uitwerpselen) van ongedierte in contact met ziektekiemen
Risico - klein
Huisregel 98: De kinderen leren dat ze altijd lief moeten zijn voor de dieren.
Huisregel 99: De dieren niet te lang binnen laten, kinderen goed in de gaten houden en kinderen
met een allergie voor dieren bij de dieren weg houden.

Kind verblijft in een ruimte met huisdieren die een allergie kunnen oproepen.
Risico - klein
Huisregel 99: De dieren niet te lang binnen laten, kinderen goed in de gaten houden en kinderen
met een allergie voor dieren bij de dieren weg houden.

Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mailcontact 30-04-2015)

Interview anderen (pedagogisch medewerkers)

Risico-inventarisatie veiligheid (maart 2015)

Risico-inventarisatie gezondheid (juli 2014)

Veiligheidsverslag

Gezondheidsverslag

Huisregels/groepsregels (29 april 2015)
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Inspectie-items
Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag
Een verklaring omtrent het gedrag van de houder is bij het indienen van de aanvraag tot registratie
aan het college van B&W overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee maanden.
(art 1.50 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

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. Indien een verklaring omtrent het gedrag is afgegeven vóór 1 maart 2013 dan is deze niet
ouder dan twee jaar.
(art 1.50 lid 3 en art 3.8g lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang
van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee
maanden.
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Opvang in groepen
De stamgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen tot 1 jaar.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 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
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 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)

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 Besluit registers 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 Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

: KDV Stap voor stap
: 16
: Nee

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

:
:
:
:
:

Vof Kinderopvang Stap voor Stap
Schoolstraat 14
5476KK VORSTENBOSCH
www.kinderopvangstapvoorstap.nl
17206375

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

:
:
:
:
:

GGD Hart voor Brabant
Postbus 3024
5003DA TILBURG
073-6404515
P. Streppel

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Bernheze
: Postbus 19
: 5384ZG HEESCH

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

:
:
:
:
:

29-04-2015
02-06-2015
Niet van toepassing
02-06-2015
04-06-2015

: 04-06-2015
: 25-06-2015
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