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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.
Bij dit onderzoek beoordeelt de toezichthouder opnieuw de eisen die tijdens het vorige onderzoek
niet voldeden.
Beschouwing
Kinderdagverblijf Kiddies is een kleinschalig particulier kinderdagverblijf in de gemeente Nuenen.
Het kindercentrum is in juni 2005 van start gegaan. Het kinderdagverblijf biedt opvang voor
kinderen van 6 weken tot 4 jaar. Kinderdagverblijf Kiddies heeft 2 verticale groepen (0-4 jaar)
Woezel en Pip.
Het kinderdagverblijf is gevestigd bij een woonhuis van één van de houders, waarmee de locatie
gekoppeld is. De groepsruimten zijn vrolijk ingericht met diverse hoeken. De ruime buitenruimte
die gelegen is aan het kinderdagverblijf heeft diverse speeltoestellen.
Het kinderdagverblijf werkt met een team van acht pedagogisch medewerkers. Beide houders zijn
eveneens werkzaam als pedagogisch medewerker op de groepen.
Inspectiegeschiedenis
Het kinderdagverblijf wordt jaarlijks door de GGD bezocht. Onderstaand volgt de
inspectiegeschiedenis vanaf 2017.
Inspectie
Jaarlijkse
inspectie
22-01-2018
Nader
onderzoek
22-05-2018

Jaarlijkse
inspectie
15-05-2019
Jaarlijkse
inspectie 2609-2019
Jaarlijkse
inspectie 1808-2020

Bevindingen
Tijdens de inspectie werd geconstateerd dat niet alle getoetste voorwaarden
voldeden aan de Wet Kinderopvang. Er werden overtredingen geconstateerd op de
volgende items: pedagogisch beleidsplan, voorschoolse educatie opleidingsplan en
het veiligheids- en gezondheidsbeleid.
Tijdens dit onderzoek werd geconstateerd dat de houder er in was geslaagd de
voorgaande overtredingen (jaarlijks onderzoek 22-01-2018) op te lossen. Met
ingang van 1 maart 2018 staat Kiddies niet meer als voorschoolse voorziening
geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang. Derhalve werd de
overtreding rondom voorschoolse educatie opleidingsplan niet opnieuw
beoordeeld.
Tijdens de inspectie werd geconstateerd dat de getoetste inspectie-voorwaarden
voldeden aan de Wet kinderopvang. Tijdens dit onderzoek werden niet alle items
beoordeeld, omdat er sprake is van een zogeheten risicogestuurd toezicht(RGT).
Tijdens de inspectie werd geconstateerd dat de getoetste inspectievoorwaarden
voldeden aan de Wet kinderopvang. Tijdens deze inspectie zijn alle items
beoordeeld.
Tijdens de inspectie werd geconstateerd dat niet alle getoetste
inspectievoorwaarden voldeden aan de Wet kinderopvang. Tijdens de inspectie zijn
alle items beoordeeld. Er werden overtredingen geconstateerd op de items
opleidingseisen en inzet pedagogisch medewerker.
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Huidige inspectie
Op 28 januari 2021 heeft de toezichthouder kinderopvang een nader onderzoek uitgevoerd bij
kinderdagverblijf Kiddies. In dit nader onderzoek zijn de items waaraan tijdens de reguliere
inspectie niet werd voldaan opnieuw beoordeeld.
Er heeft een documentenonderzoek plaatsgevonden rondom de getoetste items, en er is telefonisch
een toelichting gegeven door de houder.
Conclusie
Tijdens de huidige inspectie is geconstateerd dat:
•
de houder er in geslaagd is alle voorgaande overtredingen op te lossen.
•
de getoetste inspectievoorwaarden voldoen aan de Wet kinderopvang.
Voor verdere toelichting zie de inhoud van het rapport.
Landelijk Register Kinderopvang (LRK)
Het kinderdagverblijf staat met 32 kindplaatsen geregistreerd onder
registratienummer 504407880.

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

Binnen dit domein worden de overtredingen die zijn vastgesteld bij de vorige inspectie onderzocht,
te weten:
•
opleidingseis van de pedagogisch beleidsmedewerker;
•
inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een
beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.
Opleidingseisen
De pedagogisch beleidsmedewerker beschikt over een voor de werkzaamheden passende opleiding
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang.
Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers
Er is geconstateerd dat de getoetste voorwaarden van het item inzet pedagogische
beleidsmedewerker voldoen aan de gestelde eisen.
De houder exploiteert op 01-01-2021 één kindercentrum en het aantal werkzame fte op 01-012021 volgens berekening van de houder is 4 fte.
Tijdens het nader onderzoek is geconstateerd dat de houder van Kinderdagverblijf Kiddies de
minimale ureninzet van de pedagogisch beleidsmedewerker bepaalt door het nemen van de som
van (50 uur x het aantal kindercentra) + (10 uur x het aantal fte pedagogisch medewerkers), dat
is 50 uur + 40 uur.
De houder maakt gebruik van een extern aangestelde pedagogisch beleidsmedewerker, het aantal
aangestelde uren voldoet aan de minimaal benodigde inzet voor 2021.
Voorwaarde twee is niet van toepassing, omdat de houder één kindercentrum exploiteert. De
voorwaarde is bij de vorige inspectie ten onrechte als niet voldaan beoordeeld en wordt derhalve
nu als voldaan beoordeeld.

Gebruikte bronnen
•
•
•

Arbeidsovereenkomst(en) (overeenkomst tot opdracht pedagogisch beleidsmedewerker, 2311-2020)
Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) (Pedagogisch Management
Kinderopvang, juni 2018)
Overzicht inzet pedagogisch beleidsmedewerker(s) (email 15-01-2021 en 29-01-2021)
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Overzicht getoetste inspectie-items
Personeel en groepen
Opleidingseisen
Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 2 Regeling Wet
kinderopvang)
Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers
De houder van het kindercentrum zet de pedagogisch beleidsmedewerker voor het coachen van
beroepskrachten bij de uitvoering van hun werkzaamheden en de totstandkoming en
implementatie van pedagogische beleidsvoornemens voor het vereiste aantal uren in. Het minimaal
aantal uren inzet wordt jaarlijks bepaald op grond van de rekenregels in het besluit.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 8 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang )
De houder van een kindercentrum bepaalt jaarlijks, indien hij meer dan één kindercentrum
exploiteert, de wijze waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch
beleidsmedewerkers worden ingezet, verdeelt over de verschillende kindercentra en legt dit
schriftelijk vast zodat dit inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. De houder geeft de
verdeling zodanig vorm dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van
de werkzaamheden.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 8 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang )
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening

: Kinderdagverblijf Kiddies

Vestigingsnummer KvK

: 000004255410

Aantal kindplaatsen

: 32

Gesubsidieerde voorschoolse educatie

: Nee

Gegevens houder
Naam houder

: Kinderdagverblijf Kiddies

Adres houder

: Opwettenseweg 72

Postcode en plaats

: 5672 AJ Nuenen

Website

: www.kinderdagverblijf-kiddies.nl

KvK nummer

: 17157386

Aansluiting geschillencommissie

: Ja

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD

: GGD Brabant-Zuidoost

Adres

: Postbus 8684

Postcode en plaats

: 5605 KR EINDHOVEN

Telefoonnummer

: 088 0031 377

Onderzoek uitgevoerd door

: Els Berghuis

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente

: Nuenen c.a.

Adres

: Postbus 10000

Postcode en plaats

: 5670 GA NUENEN

Planning
Datum inspectie

: 28-01-2021

Opstellen concept inspectierapport

: Niet van toepassing

Zienswijze houder

: Niet van toepassing

Vaststelling inspectierapport

: 01-02-2021

Verzenden inspectierapport naar houder

: 08-02-2021

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 08-02-2021

Openbaar maken inspectierapport

: 22-02-2021
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