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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.
Op grond van de bevindingen tijdens de inspectie op 05-09-2018 heeft er op 11-12-2018 een
nader onderzoek plaatsgevonden met betrekking tot de volgende kwaliteitseis:



beleid veiligheid en gezondheid;
pedagogisch beleidsplan.

De bevindingen van het nader onderzoek zijn weergegeven in dit inspectie rapport.
Beschouwing
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over het
kindercentrum en de inspectiegeschiedenis, volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden
elders in het rapport verder uitgewerkt.
Feiten over kinderdagverblijf (KDV) Peutermeespeelgroep Heilig Hartschool
Peutermeespeelgroep Heilig Hartschool is gevestigd in basisschool De Heilig Hartschool. De
peutermeespeelgroep valt onder Stichting Catent.
KDV Peutermeespeelgroep Heilig Hartschool staat in het landelijk register kinderopvang (LRKP)
geregistreerd met 16 kindplaatsen.
Inspectiegeschiedenis

23-03-2017 onderzoek voor registratie: vanuit de GGD zijn er geen bezwaren tegen de
exploitatie van KDV Peutermeespeelgroep Heilig Hartschool met 16 kindplaatsen.

21-06-2017 onderzoek na registratie: er zijn geen tekortkomingen geconstateerd.

05-09-2018 jaarlijks onderzoek: er zijn tekortkomingen geconstateerd met betrekking tot het
pedagogisch beleidsplan en het beleid veiligheid en gezondheid.
Bevindingen op hoofdlijnen
Tijdens dit nader onderzoek voldoen alle getoetste voorwaarden aan de eisen uit de Wet
kinderopvang.
Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat

Pedagogisch beleid
In het rapport dat is opgesteld naar aanleiding van het jaarlijks onderzoek op 05-09-2018 staat het
volgende beschreven:
Bij peutermeespeelgroep Heilig Hartschool wordt een pedagogisch beleidsplan gehanteerd waarin
het binnen de organisatie geldende beleid staat.
Niet alle getoetste voorwaarden zijn beschreven in het beleidsplan. Er is wel aandacht voor de
volgende onderwerpen:





De wijze waarop invulling gegeven wordt aan aspecten van verantwoorde
dagopvang/buitenschoolse opvang;
Een concrete beschrijving van de werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de
groepen;
De wijze waarop invulling gegeven wordt aan het afwijken van de beroepskracht-kindratio;
Een concrete beschrijving van de taken die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en
vrijwilligers in de opvang kunnen uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid.

In het beleidsplan zijn de volgende items echter niet of onvoldoende beschreven:





De wijze waarop de ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en wat de rol
van de mentor hierin is;
een concrete beschrijving van de wijze waarop de mentor de verkregen informatie over de
ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders bespreekt en de wijze waarop aan de
ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke beroepskracht de mentor is van het kind;
een concrete beschrijving van de aard en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen
de stamgroep of de stamgroepruimte kunnen verlaten;
een concrete beschrijving van het beleid ten aanzien van het gebruik kunnen maken van
dagopvang gedurende extra dagdelen.

De volgende afspraken worden met de houder gemaakt en zullen over 3 maanden (na 05-12-2018)
door de toezichthouder (GGD) worden beoordeeld:



het veiligheid- en gezondheidsbeleid is compleet en beroepskrachten zijn voldoende op de
hoogte van de risico's en de bijbehorende afspraken;
het pedagogisch beleidsplan is volledig en alle punten zijn voldoende concreet beschreven.

Op 06-12-2018 heeft de houder een mail gestuurd aan de toezichthouder met het aangevulde
pedagogisch beleidsplan en beleid veiligheid en gezondheid. De houder geeft daarbij aan dat in
de afgelopen periode de focus heeft gelegen op de ontwikkeling en bijstelling van deze planen. De
ontbrekende punten zijn toegevoegd door de houder.
Conclusie
De getoetste voorwaarden bij het domein Pedagogisch Klimaat zijn conform de Wet kinderopvang.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder)
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Veiligheid en gezondheid

Veiligheids- en gezondheidsbeleid
In het rapport dat is opgesteld naar aanleiding van het jaarlijks onderzoek op 05-09-2018 staat het
volgende beschreven:
De houder heeft voor dit kindercentrum geen volledig beleid dat er toe leidt dat de veiligheid en
gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De toezichthouder heeft
het schoolveiligheidsplan ontvangen van de houder maar dit plan is voornamelijk van toepassing
voor de school.
Het schoolveiligheidsplan is schriftelijk vastgelegd en omvat wel het volgende:



een beschrijving van het continue proces van implementeren, evalueren en actualiseren;
een beschrijving van de wijze waarop de houder de opvang zodanig organiseert dat een
beroepskracht of stagiaire de werkzaamheden kan verrichten terwijl deze gezien of gehoord
kan worden door een andere volwassene.

Het plan beschrijft echter niet of onvoldoende de volgende onderdelen:






de voornaamste risico's ten aanzien van veiligheid, gezondheid en grensoverschrijdend gedrag
en een plan van aanpak waarin in concrete termen is aangegeven welke maatregelen binnen
welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, teneinde deze voornaamste risico's met
grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het risico op grensoverschrijdend gedrag
in te perken en de handelswijze indien deze risico's zich verwezenlijken;
de beschrijving waarop de achterwacht geregeld is;
een concrete beschrijving van de wijze waarop de houder er zorg voor draagt dat het actuele
veiligheid- en gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan inzichtelijk zijn voor de
beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders;
een beschrijving in algemene zin van de wijze waarop kinderen wordt geleerd om te gaan met
risico's.

De houder draagt er daarnaast onvoldoende zorg voor dat er tijdens de opvang conform het
veiligheid- en gezondheidsbeleid wordt gehandeld.
De beroepskrachten zijn niet op de hoogte van het feit dat er een veiligheid- en gezondheidsbeleid
aanwezig is/moet zijn. Zij kunnen geen voorbeelden noemen van specifieke risico's op deze locatie
en/of afspraken om die risico's te verkleinen.
De houder draagt er wel zorg voor dat er gedurende de opvang te allen tijde ten minste één
volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen
conform de Regeling Wet kinderopvang.
De volgende afspraken worden met de houder gemaakt en zullen over 3 maanden (na 05-12-2018)
door de toezichthouder (GGD) worden beoordeeld:



het veiligheid- en gezondheidsbeleid is compleet en beroepskrachten zijn voldoende op de
hoogte van de risico's en de bijbehorende afspraken;
het pedagogisch beleidsplan is volledig en alle punten zijn voldoende concreet beschreven.

Op 06-12-2018 heeft de houder een mail gestuurd aan de toezichthouder met het aangevulde
pedagogisch beleidsplan en beleid veiligheid en gezondheid. De houder geeft daarbij aan dat in
de afgelopen periode de focus heeft gelegen op de ontwikkeling en bijstelling van deze plannen.
Het beleid veiligheid en gezondheid is nu compleet en besproken in het werkoverleg.
Beroepskrachten zijn nu op de hoogte van de risico's en bijbehorende afspraken.
Conclusie
De getoetste voorwaarden bij het domein Veiligheid en gezondheid zijn conform de Wet
kinderopvang.
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Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder)
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de
ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar een doorlopende
ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt gestreefd, waarbij in ieder
geval wordt ingegaan op de wijze waarop:
- met toestemming van de ouders kennis over de ontwikkeling van het kind wordt overgedragen
aan de school bij de overgang van het kind naar het basisonderwijs en aan de buitenschoolse
opvang bij de overgang van het kind naar de buitenschoolse opvang;
- bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders
worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de
mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders
bespreekt en de wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke
beroepskracht de mentor is van het kind.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de aard
en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de stamgroep of de stamgroepruimte kunnen
verlaten.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van het beleid
ten aanzien van het gebruik kunnen maken van dagopvang gedurende extra dagdelen.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang)

Veiligheid en gezondheid
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder 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)

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de
opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich brengt, waarbij in ieder geval
wordt ingegaan op:
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen;
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen;
- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding,
stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is
aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen,
teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het
risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich
verwezenlijken.
De houder beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op het inperken van het risico op
grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze waarop hij de dagopvang zodanig organiseert
dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair de werkzaamheden uitsluitend kan
verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang)
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Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een beschrijving in algemene zin van de wijze waarop
kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen voor de veiligheid en
gezondheid van kinderen beperkt zijn en welke derhalve niet zijn aan te merken als voornaamste
risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid en gezondheid en als risico op
grensoverschrijdend gedrag.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder d en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de
houder er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en gezondheidsbeleid en de evaluaties
daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiairs,
vrijwilligers en ouders.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van
de wijze waarop de achterwacht is geregeld indien er met inachtneming van de beroepskrachtkindratio of bij het afwijken van de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten op
grond van de beroepskracht-kindratio, slechts een beroepskracht op het kindercentrum aanwezig
is.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder f, 7 lid 5 en 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:

KDV peutermeespeelgroep Heilig Hartschool
http://www.h-hartschoollemelerveld.nl
16
Nee

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

:
:
:
:
:

Stichting Catent
Postbus 290
8000AG Zwolle
41025409
Ja

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

:
:
:
:
:

GGD IJsselland
Postbus 1453
8001BL ZWOLLE
038-4 281 686
Inge Moerenhout

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Dalfsen
: Postbus 35
: 7720AA DALFSEN

Gegevens toezicht

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

:
:
:
:
:
:

11-12-2018
Niet van toepassing
Niet van toepassing
11-12-2018
12-12-2018
12-12-2018

: 26-12-2018
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