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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 Grave heeft de GGD een incidenteel onderzoek uitgevoerd bij kdv
Onder de Boompjes op 17 februari 2020. De houder heeft een wijzigingsverzoek ingediend voor
ophoging van het aantal kindplaatsen van 16 naar 28 kindplaatsen. De houder is voornemens per 9
maart 2020 één extra basisgroep te openen.
Dit incidenteel onderzoek heeft zich voornamelijk gericht op de domeinen 'accommodatie
en inrichting' en 'personeel en groepen'. Tevens zijn het pedagogisch werkplan als het veiligheidsen gezondheidsbeleid beoordeeld op een beperkt aantal items.
Onderzoek d.d. 17-02-2020
Er is een rondgang gemaakt door het kindercentrum, er is geobserveerd en er hebben diverse
interviews plaats gevonden.
Bevindingen
Uit dit onderzoek blijkt dat de kdv onvoldoende binnen- en buitenspeelruimte biedt om het aantal
kindplaatsen op te hogen naar 28. De nieuwe groepsruimte is geschikt voor maximaal 9
kindplaatsen.
In overleg met de houder, is besloten om de lopende aanvraag aan te passen aan het maximaal
haalbare, dus ophoging met 9 kindplaatsen. In totaal mag op deze locatie dan 25 kinderen worden
opgevangen.
Conclusie
De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden. De ophoging kindplaatsen kan plaatsvinden
naar 25 kindplaatsen.
De toelichting op de bevindingen van de toezichthouder kunt u lezen in het vervolg van dit rapport.

Advies aan College van B&W

De toezichthouder adviseert het college om het verzoek tot wijziging van gegevens in het Landelijk
Register Kinderopvang (LRK) toe te wijzen.
•

In overleg met houder is er afgeweken van de aanvraag. In de nieuwe groepsruimte kan maar
maximaal 9 kinderen worden opgevangen. Ophoging kan derhalve maar met 9 kindplaatsen
worden toegestaan. Het aantal kindplaasten kan verhoogd worden naar 25.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Binnen dit onderdeel is enkel getoetst of het pedagogisch werkplan de samenstelling, maximale
omvang en werkwijze van de stamgroepen concreet beschrijft.
Conclusie
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden.
Pedagogisch beleid
Kdv onder de Boompjes heeft een pedagogisch beleidsplan opgesteld waarin de kenmerkende
pedagogische visie is beschreven.
De volgende voorwaarden worden in het pedagogisch beleid concreet beschreven:
•
verantwoorde dagopvang;
•
volgen van de ontwikkeling van het kind en doorlopende ontwikkellijn met basisonderwijs en
buitenschoolse opvang;
•
mentorschap;
•
werkwijze, omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen;
•
wennen aan een nieuwe stamgroep;
•
tijden waarop minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist;
•
verlaten van de stamgroep(ruimte);
•
gebruik van extra dagdelen;
•
taken en begeleiding van beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers.
Groepsindeling
De locatie beschikt over de volgende 2 stamgroepen:
naam groep
babygroep
peutergroep

leeftijd kinderen
0 tot 1,5 jaar
1,5 tot 4 jaar

aantal kinderen
9
16

Gebruikte bronnen
•

Pedagogisch beleidsplan

Personeel en groepen
Binnen dit onderdeel is enkel de stabiliteit van de opvang in groepen beoordeeld.
Conclusie
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden.
Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Kdv onder de Boompjes bestaat uit de volgende 2 stamgroepen:
naam groep
babygroep
peutergroep

leeftijd kinderen
0 tot 1,5 jaar
1,5 tot 4 jaar

aantal kinderen
9
16

Op deze locatie mogen maximaal 25 kinderen worden opgevangen. Het kdv is geopend op alle
dagen van de week.
Mentor
Elk kind heeft er rechtop om bewust gezien en gevolgd te worden, niet alleen in zijn ontwikkeling,
maar ook in zijn welbevinden als kind en zijn functioneren binnen de groep.
Daarom werkt de kdv met een mentor, die als pedagogisch professional werkt op de groep van het
kind en functioneert ook als aanspreekpunt om informatie over het kind te verzamelen.
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Bij de start op de kdv wordt aan ouders en kind gecommuniceerd wie de mentor is. Indien de
mentor wijzigt, dan wordt dit direct aan de ouders gemeld. De mentor bespreekt periodiek de
ontwikkeling van het kind en ouders. Tevens is de mentor het aanspreekpunt voor de ouders bij
vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind.
Gebruikte bronnen
•
•
•

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
Interview
Pedagogisch beleidsplan

Veiligheid en gezondheid
Binnen veiligheid en gezondheid is in verband met de uitbreiding van de locatie met een
stamgroep, het volgende beoordeeld:
•

Is het Veiligheids- en gezondheidsbeleid nog actueel

Conclusie
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden.
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder heeft een nieuwe groepsruimte gerealiseerd. Deze ruimte ligt naast de bestaande
groepsruimte en is via het halletje eenvoudeig te bereiken.
Beleid
De voornaamste risico's met grote gevolgen voor de veiligheid, grensoverschrijdend gedrag en
gezondheid van kinderen zijn beschreven. Tevens zijn de handelswijzen beschreven indien deze
risico’s zich voordoen.
Daarnaast bevat het beleid een algemene beschrijving van de wijze waarop kinderen wordt geleerd
om te gaan met risico’s met beperkte gevolgen.
Het beleid is beoordeeld en voldoet.
De houder zorgt ervoor dat het beleid inzichtelijk is voor zowel beroepskrachten als ouders.
Veiligheids- en gezondheidsrisico's in de praktijk
De nieuwe groepsruimte is bekeken en daar zijn geen veiligheids- danwel gezondheidsrisico's
geconstateerd.
Conclusie
De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn.
Gebruikte bronnen
•
•

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
Beleid veiligheid- en gezondheid

Accommodatie
Binnen dit onderdeel zijn zowel de binnen- als de buitenruimte beoordeeld. Hierbij gaat het om het
aantal beschikbare vierkante meters per kind en de inrichting van de ruimten.
Conclusie
Het kdv voldoet aan alle onderzochte voorwaarden met betrekking tot accommodatie en inrichting.
Eisen aan ruimtes
Binnenruimte
Kdv onder de Boompjes beschikt over 2 groepsruimtes:
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Groep
babygroep
peutergroep

Aantal m²
binnenruimte
33,8 m2
86 m2

Maximaal aantal
kindplaatsen
9
16

Bruto m² binnenruimte
per kind
3,75 m2
5,3 m2

Voldoet
wel/niet
ja
ja

De groepsruimten zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal
en de leeftijd van de op te vangen kinderen. Er is geschikt spelmateriaal aanwezig voor alle
leeftijdsgroepen. Het spelmateriaal is uitdagend en stimulerend; verzorgd en compleet. Er is
voldoende keuze voor alle aanwezige kinderen.
Er is 1 grote slaapkamer. Deze is te bereiken via de peutergroep. Daarnaast zijn er ook nog 4
buitenbedjes beschikbaar. Er zijn voldoende bedden aanwezig voor de aanwezige kinderen onder
de 1½ jaar.
Buitenruimte
De buitenspeelruimte is niet gemeten maar voldoet qua afmetingen ruimschoots aan de wettelijke
norm. De ruimte is aangrenzend aan de groepsruimte en direct bereikbaar vanuit de groep.
Er staat een hek omheen met een poort die altijd afgesloten is. Aan de rechterzijde is een poortje
wat op last van de brandweer niet op slot mag. Er is een haag geplaatst als afscheiding tot waar de
kinderen mogen komen.
Er is een schuur (voor los spel- speelmateriaal) aan de linkerzijde van de buitenspeelplaats.
Conclusie
De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn.
Gebruikte bronnen
•
•
•

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
Informatie beschikbare buitenruimte
Inspectierapport 2014
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum
draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld.
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze,
maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang)

Personeel en groepen
Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één
stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel
a van het Besluit kwaliteit kinderopvang.
Indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep wordt de maximale grootte van de
gecombineerde groep bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c van het Besluit kwaliteit
kinderopvang.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8, 9 en 10 Besluit kwaliteit 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)
De houder of voorgenomen houder van een kindercentrum stelt het veiligheids- en
gezondheidsbeleid schriftelijk vast en verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder
evalueert, en indien nodig actualiseert, het veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden
na opening van het kindercentrum. Daarna houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid
actueel.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Accommodatie
Eisen aan ruimtes
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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
Vestigingsnummer KvK
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:
:

Kinderdagverblijf Onder de boompjes v.o.f.
http://www.kinderdagverblijfonderdeboompjes.nl
000028597257
16
Nee

:
:
:
:
:

Kinderdagverblijf Onder de boompjes
Dokter Kanterslaan 89
5361NB Grave
59291893
Ja

:
:
:
:
:

GGD Hart voor Brabant
Postbus 3024
5003DA Tilburg
088-3686845
L.J. Procee

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

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

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Grave
: Postbus 7
: 5360AA GRAVE

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

:
:
:
:
:

17-02-2020
27-02-2020
16-03-2020
16-03-2020
16-03-2020

: 06-04-2020

Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen.
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