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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 verzoek van de gemeente Lisse is op 6 oktober 2015 een nader onderzoek uitgevoerd
bij kinderdagverblijf de Tuinkabouter. Dit naar aanleiding van de geconstateerde
tekortkomingen tijdens het jaarlijkse onderzoek op 13 juli 2015 met betrekking tot de volgende
onderdelen/ domeinen:
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.
Conclusie van dit nader onderzoek is dat houder eerder geconstateerde tekortkoming heeft
opgelost. De locatie voldoet aan de getoetste voorwaarden.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Personeel en groepen

Opvang in groepen
Uit de presentielijsten/personeelsrooster van de maand september 2015, het interview met de
beroepskrachten en houder en de observatie tijdens het nader onderzoek heeft de toezichthouder
geconstateerd dat de afwijking ten aanzien van de opvang in groepen, geconstateerd op 13 juli
2015, is opgelost doordat;
Aangetoond wordt dat er op maandagochtend, donderdagochtend en dinsdagochtend en middag een 3+ groep wordt gevormd, waar per dag vaste 3+ kinderen worden opgevangen met
vaste beroepskrachten. Hierbij is sprake van een vaste tweede stamgroep.
Houder heeft een schriftelijke overeenkomst met ouders van de peutergroep in verband met het
gebruik maken van deze tweede stamgroep.

Gebruikte bronnen:

Observaties (Inspectiebezoek)

Presentielijsten (september 2015)

Personeelsrooster (september 2015)
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Veiligheid en gezondheid

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
Op 13 juli 2015 heeft de jaarlijkse inspectie plaatsgevonden bij De Tuinkabouter. Tijdens deze
inspectie zijn er gezondheidsrisico's en een veiligheidsrisico geconstateerd, die niet waren
opgenomen in de risico-inventarisatie gezondheid en risico-inventarisatie veligheid. Tevens werkten
de beroepskrachten in de praktijk niet conform het bestaande plan van aanpak. Daardoor werd niet
aan de voorwaarden voldaan.
Op 6 oktober 2015 heeft de toezichthouder een nader onderzoek uitgevoerd. Tijdens deze inspectie
heeft de toezichthouder opnieuw de risico-inventarisatie gezondheid en risico-inventarisatie
veiligheid, het plan van aanpak gezondheid en veiligheid en de uitwerking hiervan in de praktijk
beoordeeld.
Conclusie van dit nader onderzoek is dat de tekortkomingen zijn opgelost.
De eerder geconstateerde gezondheidsrisico's en de veiligheidsrisico zijn opgenomen in
respektievelijk de risico-inventarisatie gezondheid en risico-inventarisatie veiligheid. De
beroepskrachten handelen conform het plan van aanpak gezondheid en veiligheid.

Gebruikte bronnen:

Risico-inventarisatie veiligheid

Risico-inventarisatie gezondheid

Actieplan veiligheid (juli 2015)

Actieplan gezondheid (juli 2015)
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Inspectie-items
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)

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)

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 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)

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)
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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

06-10-2015
Niet van toepassing
Niet van toepassing
20-10-2015
20-10-2015
20-10-2015

: 10-11-2015
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