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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.
Uitgevoerd naar aanleiding van een handhavingsbesluit van de gemeente Nissewaard. Bij dit nader
onderzoek zijn uitsluitend de voorwaarden beoordeeld waarvoor tijdens het onderzoek na
registratie d.d. 31 januari 2019 overtredingen zijn geconstateerd.
Het hoofdstuk ’overzicht getoetste inspectie-items’ geeft een duidelijk beeld welke voorschriften
zijn beoordeeld tijdens dit onderzoek.
Beschouwing
Feiten over Peuterdagopvang de Vliegerdt (KDV)
Peuterdagopvang de Vliegerdt maakt onderdeel uit van Stichting Kinderopvang Nissewaard en is
per 26 november 2018 geregistreerd als kinderdagverblijf in het Landelijk Register Kinderopvang
(LRK).
De peuteropvang heeft de beschikking over een eigen groepsruimte in basisschool De Vliegerdt in
Abbenbroek. De locatie biedt gedurende 2 ochtenden per week opvang aan een peutergroep met
maximaal 15 kindplaatsen. De houder maakt gebruik van het programma voor voorschoolse
educatie (VE) 'Startblokken'. Gelet op de opstartfase is de peuteropvang slechts 2 dagdelen per
week geopend en biedt hierdoor onvoldoende uren om een volledig VE-programma te kunnen
bieden. De locatie staat daarom in het LRK nog niet aangemerkt als VE-locatie.
Inspectiegeschiedenis
31 januari 2019: onderzoek na registratie. Hierbij zijn overtredingen geconstateerd voor wat
betreft de inzet van de stagiaire en de uitvoering van het beleid veiligheid en gezondheid.
16 oktober 2018: onderzoek voor registratie. Hierbij is geconstateerd dat de VOG-verificatie van de
houder niet in orde was. Aan de gemeente is geadviseerd de locatie pas te registreren nadat een
nieuwe VOG-RP is afgegeven.
Bevindingen op hoofdlijnen
Uit het onderzoek is gebleken dat de houder maatregelen genomen om de eerder geconstateerde
overtredingen op te heffen. Tijdens het nader onderzoek werd voldaan aan de getoetste
voorschriften.
De bevindingen worden nader toegelicht bij de betreffende domeinen.
Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen

Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
Inspectiegeschiedenis
Tijdens het onderzoek na registratie d.d. 31 januari 2019 is geconstateerd dat de op de locatie
aanwezige beroepskracht in opleiding haar werkzaamheden heeft aangevangen voordat ze in het
bezit was van een geldige verklaring omtrent het gedrag (VOG) en voordat ze was ingeschreven en
gekoppeld aan de houder in het personenregister kinderopvang (PRK).
Voortgang
Uit het nader onderzoek is gebleken dat de beroepskracht in opleiding direct na de inspectie van 31
januari 2019 een VOG heeft aangevraagd en op 5 februari 2019 is ingeschreven en gekoppeld aan
de houder in het PRK.
Conclusie
De overtreding is opgeheven.
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires
Inspectiegeschiedenis
Tijdens het onderzoek na registratie d.d. 31 januari 2019 is gebleken dat op de locatie, naast de
beroepskracht, ook een beroepskracht in opleiding 'intallig' wordt ingezet. De 'intallige' inzet van
een beroepskracht in opleiding op deze locatie is niet overeenkomstig de voorwaarden uit de CAO
Kinderopvang, omdat in dat geval meer dan een derde deel van het totaal aantal in te zetten
beroepskrachten bestaat uit beroepskrachten in opleiding of stagiairs.
Voortgang
Op de dag van de inspectie zijn 8 kinderen aanwezig met 1 beroepskracht en 1 beroepskracht in
opleiding.
Uit het onderzoek is gebleken dat de houder in februari 2019 op de dagen dat de groep uit meer
dan 8 kinderen bestond een 2e gekwalificeerde beroepskracht heeft ingezet. Inmiddels heeft 1
peuter de peuteropvang verlaten, omdat het kind 4 jaar is geworden en naar de basisschool gaat.
De peutergroep bestaat sedertdien op maandag uit 8 en op donderdag uit 6 kinderen. Dit betekent
dat met de inzet van één beroepskracht wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De
beroepskracht in opleiding wordt nog wel ingezet ter ondersteuning, maar is gelet op het huidig
kindaantal 'boventallig'.
Conclusie
De eerder geconstateerde overtreding is opgeheven.
Gebruikte bronnen:

Interview (aanwezige beroepskracht)

Personen Register Kinderopvang

Diploma/kwalificatie beroepskracht

Plaatsingsoverzicht

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (telefonisch na de inspectie)
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Veiligheid en gezondheid

Veiligheids- en gezondheidsbeleid
Inspectiegeschiedenis
Tijdens het onderzoek na registratie d.d. 31 januari 2019 is gebleken dat de werkwijze in de
praktijk niet altijd geheel in overeenstemming was met het vastgestelde beleid veiligheid en
gezondheid.
Voortgang
Uit het onderzoek is gebleken dat de preventiemedewerker het beleid veiligheid en gezondheid in
het eerste kwartaal heeft geëvalueerd en bijgesteld. Op basis van de evaluatie zijn actieplannen
opgesteld, die zijn besproken met de vaste beroepskracht van de locatie.
Tijdens het nader onderzoek is een steekproef gedaan naar de voortgang van de actiepunten en de
naleving van de afspraken in de praktijk. Hierbij is geconstateerd dat wordt gehandeld conform het
beleid veiligheid en gezondheid.
Conclusie
De eerder geconstateerde overtreding is opgeheven.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (telefonisch na de inspectie)

Interview (aanwezige beroepskracht)

Observatie(s)

Beleid veiligheid- en gezondheid (Peutergroep De Vliegerdt)

Actieplannen veiligheid en gezondheid, zoals toegestuurd op 18 maart 2019
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Overzicht getoetste inspectie-items
Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn:
a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum;
b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een
uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een
onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden
opgevangen;
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum
exploiteert en waar kinderen worden opgevangen;
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over
de kinderen die worden opgevangen;
e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd
hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn
of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres.
Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e
ingeschreven in het personenregister kinderopvang.
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang)

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires
De inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs geschiedt overeenkomstig de voorwaarden
opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk, met dien
verstande dat gedurende de dagopvang maximaal een derde deel van het totaal minimaal aantal
op het kindercentrum in te zetten beroepskrachten bestaat uit beroepskrachten in opleiding of
stagiairs. Het minimaal op het kindercentrum in te zetten beroepskrachten wordt gevormd door de
optelsom van het op grond van artikel 7 van het Besluit kwaliteit kinderopvang minimaal aantal in
te zetten beroepskrachten op de afzonderlijke stamgroepen.
Bij het bepalen van de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs wordt rekening
gehouden met de opleidingsfase waarin zij zich op dat moment bevinden.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9 Regeling Wet
kinderopvang)

Veiligheid en gezondheid
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder van een kindercentrum 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)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Vestigingsnummer KvK
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:
:

peuterdagopvang de Vliegerdt
http://www.sknissewaard.nl
000041132549
15
Nee

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

:
:
:
:
:
:

Stichting Kinderopvang Nissewaard
Bloemendaele 2a
3218XA Heenvliet
www.sknissewaard.nl
41132549
Ja

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

:
:
:
:
:

GGD Rotterdam-Rijnmond
Postbus 70014
3000KS ROTTERDAM
010 4984015
A.J. van der Pijl

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Nissewaard
: Postbus 25
: 3200AA Spijkenisse

Gegevens toezicht

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

:
:
:
:
:
:

15-04-2019
Niet van toepassing
Niet van toepassing
15-04-2019
16-04-2019
16-04-2019

: 16-04-2019
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