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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek.
Omdat de kwaliteit van de opvang van kinderen in de eerste levensjaren van grote invloed is op de
ontwikkeling van kinderen, stelt de Rijksoverheid kwaliteitseisen aan kindercentra,
gastouderbureaus, gastouders en peuterspeelzalen op het gebied van: de pedagogische praktijk en
het pedagogisch beleid, voorschoolse educatie, personeel, groepsgrootte en inzet van voldoende
personeel, de opvang in vaste groepen, veiligheid en gezondheid, accommodatie en inrichting, de
behandeling van klachten en ouderrecht.
Voor een uitgebreidere uitleg over het inspectieproces en de verantwoordelijkheden voor het
toezicht en de handhaving op de kwaliteit, verwijzen wij naar www.rijksoverheid.nl.
Risicogestuurd toezicht:
Het rapport dat voor u ligt is tot stand gekomen aan de hand van onderzoek op basis van
risicogestuurd toezicht. Om meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken
werken de GGD'en in Nederland bij de inspectie volgens een model voor risicogestuurd toezicht.
Dat betekent dat er intensiever geïnspecteerd zal worden waar nodig en minder intensief waar
gebleken is dat dit kan. Bij risicogestuurd toezicht ligt de nadruk vooral op die zaken die het meest
direct bijdragen aan de kwaliteit van de kinderopvang.
Het risicogestuurd toezicht houdt derhalve in dat er een onderzoek plaatsvindt naar kernzaken. Dit
onderzoek zal echter worden uitgebreid indien er tijdens de vorige inspectie sprake was van
overtredingen, of indien hier aanleiding toe is, bijvoorbeeld bij een signaal. Indien deze
overtredingen, die niet al onder de kernzaken vallen, gedragsgerelateerd van karakter zijn, zullen
deze in het risicogestuurde onderzoek ook beoordeeld worden.
Binnen het raamwerk van het risicogestuurd toezicht, geeft het rapport per geïnspecteerd
onderdeel een omschrijving van de observaties en bevindingen tijdens het inspectiebezoek.
Indien een onderdeel uit de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterzalen niet voldeed, dan
wordt dit onderdeel specifiek bij het betreffende inspectiedomein genoemd.
Op de laatste pagina’s van het rapport staat een overzicht van alle inspectieonderdelen uit de Wet
kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen die door toezichthouder zijn meegenomen in dit
inspectiebezoek.
Beschouwing
De Tuinkabouter maakt onderdeel uit van kinderopvangorganisatie Cheeky's. Locatie De
Tuinkabouter is een kinderdagverblijf met vier groepen en biedt opvang aan maximaal 46 kinderen
in de leeftijd van 0 – 4 jaar.
Kinderdagverblijf De Tuinkabouter voldoet niet geheel aan de getoetste voorwaarden.
Vanwege de huidige economie heeft de locatie te kampen met terugloop in kinderaantallen.
Plantechnisch wordt dit opgelost door wekelijks te kijken naar de planning. Dit heeft
geresulteerd in een afwijking op de peutergroepen.
Op de volgende voorwaarden zijn afwijkingen geconstateerd:
Domein Personeel en groepen
Opvang in groepen
- De opvang vindt plaats in stamgroepen.
- Kinderen worden alleen met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders in een
overeengekomen periode in één andere stamgroep opgevangen.
Domein Veiligheid en gezondheid
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
- De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie.
- 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.
- De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie.
- In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn
respectievelijk worden genomen in verband met de gezondheidsrisico's, alsmede de samenhang
tussen de gezondheidsrisico's en de maatregelen.
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Zie voor verdere toelichting het betreffende domein in het inspectierapport.
Zienswijze houder heeft niet geleid tot andere oordeelsvorming/beschouwing
toezichthouder.

Advies aan College van B&W
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat

Pedagogische praktijk
Tijdens het interview met de beroepskrachten blijkt dat zij voldoende op de hoogte zijn van het
pedagogisch beleids- en werkplan. Dit kwam ook tot uiting tijdens de observatie op de groepen.
Het oordeel van de toezichthouder is tot stand gekomen door een veelheid aan waarnemingen
tijdens de observatie. Tijdens de observaties van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt
van het Veldinstrument observatie pedagogische praktijk 0-4 jaar, de tekst hieruit is cursief
gedrukt.
Onderstaande beschrijvingen zijn aan dit instrument ontleend en tijdens het onderzoek op locatie
geconstateerd.
Bij het beoordelen van de observaties is uitgegaan van vier basiscompetenties vanuit de Wet
Kinderopvang, waaraan de pedagogische praktijk minimaal moet voldoen, namelijk emotionele
competentie, persoonlijke competentie, sociale competentie en overdracht van normen en
waarden.
Ter illustratie van het oordeel wordt door de toezichthouder twee of meer van deze competenties
toegelicht met een voorbeeld.
Persoonlijke competentie
Er is wederzijdse interactie tussen beroepskrachten en individuele kinderen
De beroepskrachten gaan op een gepaste manier om met de afhankelijkheid van baby's. Zij
benoemen hun handelen en stemmen hun omgang af op de reactie van de baby.
Voorbeeld:Tijdens de observatie worden er meerdere kinderen uit bed gehaald. De beroepskracht
benoemt naar het kind wat zij gaat doen. Zo zegt zij bij het uit bed halen van een kind: 'Was je
klaar met slapen? Je hebt toch een uurtje geslapen.' Het kind draait zijn hoofd weg waarop de
beroepskracht reageert: 'Vindt je het niet gezellig als ik tegen je klets?' Tijdens het aankleden en
verschonen benoemt de beroepskracht duidelijk haar handelingen. Voordat de beroepskracht een
slab omdoet geeft ze dit eerst aan bij het kind.
Overdracht van waarden en normen
Afspraken, regels en omgangsvormen zijn herkenbaar aanwezigen en worden toegepast
De beroepskrachten begeleiden (nieuwe) kinderen actief bij het leren kennen en omgaan met de
afspraken in de groep. Zij leggen uit wat er van het kind verwacht wordt. Zij geven aan welk
gedrag bij welke situatie hoort in termen van wat wel en niet mag.
Voorbeeld: Eén van de kinderen gooit een stuk van een houten treinbaan in de lucht, dat boven op
het hoofd van een ander kind terechtkomt. De beroepskracht zegt: 'Oh jee. We gaan niet gooien
he.' Het huilende kind krijgt een kusje op zijn hoofd en wordt getroost. De 2 kinderen staan bij de
beroepskracht en zij zegt: 'Misschien kan je even sorry zeggen. Niet meer gooien he. Hij kwam nu
boven op zijn hoofd, dat doet pijn.'
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Houder)

Interview anderen (Locatiebezoek)

Observaties (Beroepskrachten)
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Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag
De verklaringen omtrent het gedrag van nieuwe personen tot de vorige inspectiedatum 4-12-2014
zijn gecontroleerd.
Volgens opgaaf van houder zijn er na deze inspectiedatum geen nieuwe personen werkzaam bij
kinderdagverblijf De Tuinkabouter. Dit onderdeel is daarom niet beoordeeld.
Passende beroepskwalificatie
De beroepskwalificaties van nieuwe beroepskrachten tot de vorige inspectiedatum 4-12-2014 zijn
gecontroleerd.
Volgens opgaaf van houder zijn er na deze inspectiedatum geen nieuwe beroepskrachten
werkzaam bij kinderdagverblijf De Tuinkabouter. Dit onderdeel is daarom niet beoordeeld.
Opvang in groepen
Kinderdagverblijf de Tuinkabouter heeft vier stamgroepen.
Twee babygroepen waar maximaal 9 kinderen in de leeftijd van 0 - 2 jaar worden opgevangen;
Eén peutergroep waar maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2 - 3 1/4 jaar worden opgevangen;
Eén peutergroep waar maximaal 12 kinderen in de leeftijd van 3 1/4 - 4 jaar worden opgevangen.
Vanuit de presentielijsten van de maanden half april, mei, juni en half juli 2015 heeft
de toezichthouder geconstateerd dat:
- De twee peutergroepen op alle dagen samenvoegen. Wanneer het kindaantal op de
samengevoegde groep boven de 16 kinderen uitkomt wordt er een 3+ groep gecreëerd. Hierbij
wordt er per keer gekeken welke kinderen naar de 3+ groep gaan. Dit zijn geen vaste kinderen,
waardoor kinderen niet weten waar ze die dag worden opgevangen. Er is hierdoor op deze dagen
geen sprake van een vaste (2de) stamgroep. Houder dient ervoor te zorgen dat de kinderen
opgevangen worden in vaste stamgroepen met vaste beroepskrachten. Zodat kinderen en ouders
weten waar zij die dag worden opgevangen. Wanneer kinderen gebruik maken van een 2de
stamgroep dient houder dit schriftelijk overeen te komen met ouders.
- Op de babygroepen wordt tevens via een soort gelijke constructie gewerkt. Dit heeft echter in de
onderzochte presentielijsten niet geleid tot een structurele afwijking.
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is
voldaan.

De opvang vindt plaats in stamgroepen.

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

Kinderen worden alleen met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders in een
overeengekomen periode in één andere stamgroep opgevangen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 13 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

Beroepskracht-kindratio
6 van 13
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 13-07-2015
de Tuinkabouter te LISSE

Op basis van observatie tijdens het inspectiebezoek, de aanwezigheidslijsten en het
personeelsrooster van de maanden half april, mei, juni en half juli 2015 heeft toezichthouder
geconstateerd dat er wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Houder)

Interview anderen (Locatiebezoek)

Observaties (Beroepskrachten)

Presentielijsten (van de maanden half april, mei, juni en half juli 2015)

Personeelsrooster (van de maanden half april, mei, juni en half juli 2015)
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Veiligheid en gezondheid

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
Houder heeft een risico inventarisatie veiligheid en gezondheid van mei 2015, die niet geheel
voldoet aan de voorwaarden.
Veiligheid:
De peutergroep maakt sinds eind mei 2015 gebruik van het balkon als buitenspeelruimte. Deze
buitenspeelruimte is aangrenzend aan de peutergroep op de eerste verdieping. De peutergroep is
gebruik gaan maken van het balkon nadat de risico inventarisatie veiligheid was uitgevoerd.
Houder geeft aan dat het balkon daarom niet opgenomen is in de huidige risico inventarisatie.
Houder dient ervoor te zorgen dat de risico inventarisatie te allen tijde actueel is.
Aangezien deze ruimte niet geïnventariseerd is komen deze risico’s ook niet terug in het plan van
aanpak veiligheid. Hierdoor is het plan van aanpak veiligheid niet compleet.
Gezondheid:
In het plan van aanpak gezondheid staan maatregelen opgenomen, die de risico's moeten
verminderen. Echter, niet op alle risico's zijn maatregelen beschreven. In de praktijk blijkt dat de
volgende gezondheids-/ hygiëne risico’s voorkomen:

Voor het eten worden de handen van de kinderen niet gewassen;

Na toiletgebruik wassen de kinderen zelfstandig hun handen, zonder zeep. Alleen wanneer zij
aangeven dat zij gepoept hebben wassen zij hun handen met zeep.

Op de babygroep staat een open prullenbak, waar één van de kinderen aanzit en vervolgens
worden de handen van het kind niet gewassen.

Een beroepskracht schudt de fles voor de baby met haar vinger op de speen.
Daarnaast werken de beroepskrachten in de praktijk niet volgens het bestaande plan van aanpak.
Tijdens de observatie in de praktijk komt dit o.a. tot uiting tijdens de volgende situaties:

Het verschoonkussen wordt niet na iedere verschoning gereinigd. In het plan van aanpak staat
beschreven dat de verschoonplek na ieder kind gereinigd dient te worden.

Wanneer een beroepskracht in haar hand hoest wast zij niet haar handen. In het plan van
aanpak staat vermeld dat na hoesten, niezen of neus snuiten de handen gewassen moeten
worden.

Op de babygroep staat een open prullenbak, waar geen deksel opzit. In het plan van aanpak
staat er gebruik gemaakt dient te worden van een afgesloten afvalbak/vuilnisemmer.
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is
voldaan.

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 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 en peuterspeelzaalwerk)
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In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn
respectievelijk worden genomen in verband met de gezondheidsrisico’s, alsmede de
samenhang tussen de gezondheidsrisico’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)

Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Houder)

Interview anderen (Locatiebezoek)

Observaties (Beroepskrachten)

Risico-inventarisatie veiligheid

Risico-inventarisatie gezondheid

Actieplan veiligheid (mei 2015)

Actieplan gezondheid (mei 2015)
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Inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogische praktijk
De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van
persoonlijke competentie te komen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van
sociale competentie te komen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

Personeel en groepen
Opvang in groepen
De opvang vindt plaats in stamgroepen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De stamgroep bestaat uit maximaal 12 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)

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)

Kinderen worden alleen met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders in een
overeengekomen periode in één andere stamgroep opgevangen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 13 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
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Beroepskracht-kindratio
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige
kinderen in de groep bedraagt ten minste:
- 1 beroepskracht per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar;
- 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar;
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar;
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar.
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten
berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 7 en 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

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 sub f Besluit registers 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 stelt jaarlijks een risico-inventarisatie gezondheid op.
(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 5 lid 3 sub f 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 sub f Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk)

De houder beschrijft de gezondheidsrisico’s op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu,
buitenmilieu en medisch handelen.

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn
respectievelijk worden genomen in verband met de gezondheidsrisico’s, alsmede de samenhang
tussen de gezondheidsrisico’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 zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van
de vastgestelde risico-inventarisatie gezondheid.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:

Gegevens houder
Naam houder
KvK nummer

: Karin Johanna Veen - Monsma
: 28097790

de Tuinkabouter
http://www.cheekys.nl
46
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

: Lisse
: Postbus 200
: 2160AE LISSE

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

:
:
:
:
:
:

GGD Hollands Midden
Postbus 121
2300AC LEIDEN
088-3083460
M. van Dongen

13-07-2015
13-08-2015
17-08-2015
18-08-2015
18-08-2015
18-08-2015

: 08-09-2015

12 van 13
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 13-07-2015
de Tuinkabouter te LISSE

Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
Wederhoor inspectierapport 13-07-2015 / 13-08-2015
Met betrekking tot punt: Opvang in groepen
N.a.v het advies van de GGD inspecteur worden de planningslijsten op een andere wijze ingedeeld
t.w:
- Indien er op de peutergroepen minder dan 16 kinderen aanwezig zijn worden de groepen
samengevoegd, met twee gediplomeerde leidsters.
- Indien er op de peutergroepen meer dan 16 kinderen aanwezig zijn, worden de groepen
gesplitst. De kinderen die op de 3+ groep geplaatst worden, zijn de kinderen die twee
stamgroepen hebben. Dit zijn telkens dezelfde kinderen.
- Er is door de ouders van de kinderen die twee stamgroepen hebben, schriftelijk (per mail)
toestemming gegeven voor de twee stamgroepen.
Op deze wijze wordt er aan de voorwaarden voldaan betreffende:
- De opvang vindt plaats in stamgroepen
- Kinderen worden alleen met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders in een
overeengekomen periode in één andere stamgroep opgevangen.
Met betrekking tot punt: RI&E veiligheid en gezondheid
N.a.v. het advies van de inspecteur zal het RI&E z.s.m aangepast gaan worden. Hierin zal het
inmiddels in gebruik genomen balkon opgenomen worden. Dit zal uiterlijk 30 september 2015 in
up
to date zijn.
Het RI&E gezondheid zal nogmaals zorgvuldig nagelopen worden. Dit zal uiterlijk 30 september
2015
in orde zijn. Er zullen op alle risico’s maatregelen beschreven zijn.
In de teamvergadering zal uitgebreid stil gestaan worden bij het uitvoeren van de plan van
aanpak.
Op deze wijze zal voldaan worden aan de voorwaarden betreffende:
- De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie.
- 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.
- De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie.
- In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn
respectievelijk worden genomen in verband met de gezondheidsrisico’s, alsmede de
samenhang tussen de gezondheidsrisico’s en de maatregelen.
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