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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 aangekondigd incidenteel onderzoek.
Beschouwing
In opdracht van de gemeente Heusden heeft er op maandag 27 mei 2019 een incidenteel
onderzoek plaatsgevonden bij kinderdagverblijf Villa Kakelbont, Middelweg 36 te Nieuwkuijk.
Dit incidenteel onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van een wijzigingsverzoek ophoging
kindplaatsen van 35 naar 45.
Er is een bezoek gebracht aan de locatie en er heeft een gesprek plaatsgevonden met de houder.
De
•
•
•

volgende voorwaarden zijn getoetst:
Pedagogisch beleid; hoe is de groepssamenstelling na ophoging kindplaatsen;
Veiligheid- en gezondheid; is de nieuwe situatie opgenomen in het risicobeleid;
Accommodatie- en inrichting; zijn er voldoende m2 voor het aantal kindplaatsen.

De toelichting op de bevindingen van de toezichthouder kunt u lezen in het vervolg van dit rapport.
Aan het einde van dit rapport treft u een overzicht aan van de inspectie-items die zijn beoordeeld.

Advies aan College van B&W
De toezichthouder adviseert het college om het verzoek tot wijziging van gegevens in het Landelijk
Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) toe te wijzen.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat

Pedagogisch beleid
Per dag zijn maximaal 45 kinderen aanwezig, verdeeld over drie groepen:
•
•
•

Nielson: hier worden maximaal 13 kinderen opgevangen van 0 tot 2 jaar oud;
Pippi/Witje: hier worden maximaal 16 kinderen opgevangen van 2 tot 4 jaar oud;
Nieuwe groep (eerste verdieping): hier worden maximaal 16 kinderen opgevangen van 0 tot 4
jaar oud.

Gebruikte bronnen:
•
Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
•
Observatie(s) (Rondgang door het kindcentrum)
•
Pedagogisch beleidsplan (Mei 2019 (toegestuurd d.d. 16 mei 2019))
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Veiligheid en gezondheid

Veiligheids- en gezondheidsbeleid
Villa Kakelbont beschikt na de verbouwing over een extra groepsruimte op de eerste verdieping en
over een speelkamer op de begane grond.
De nieuwe groepsruimte op de eerste verdieping is te bereiken via een trap, maar ook via een lift.
De lift komt uit in de groepsruimte. Daarnaast bevind zich ook nog een lift aan de andere zijde van
het gebouw.
Beide liften zijn opgenomen in de risico-inventarisatie.
De liften hebben geen liftkamers, maar bestaan uit een platform dat zich verplaatst.
Er is een protocol opgesteld waarin beschreven is hoe er wordt omgaan met het gebruik van de
liften en zijn duidelijke gebruikers voorschriften aanwezig.
Het protocol is als bijlage bijgevoegd bij de risico-inventarisatie.
Na de verbouwing zijn er ook twee extra slaapruimtes gecreëerd op de eerste verdieping. "' Eén
van beide slaapruimtes heeft geen ramen, waardoor er niet op een natuurlijke manier geventileerd
kan worden. In de slaapkamer wordt een ventilatie systeem ingebouwd, waardoor de ruimte
geventileerd kan worden. In het protocol veilig slapen wordt aangegeven hoe men er zorg voor
draagt dat de slaapruimtes voldoende worden geventileerd. Het protocol is als bijlage bijgevoegd
bij de risico-inventarisatie.
Binnen de Villa wordt aan het vierogen-principe vorm gegeven doordat het pand zo transparant
mogelijk is. De nieuwe ruimtes op de begane grond en op de eerste verdieping beschikken
over grote ramen. Vanuit diverse kanten is er zicht op de kinderen en op collega’s. Ook de
aanwezigheid en inzet van stagiaires wordt gebruikt om het vierogen-principe te waarborgen. In
het geval er geen zicht is op collega’s en kinderen, zoals bij verschillende verdiepingen of het
gebruik van een activiteitenruimte zonder raam/glas wordt er zorg voor gedragen dat er altijd
collega’s kunnen meekijken; in en om het pand bevinden zich camera’s die te allen tijden kunnen
worden geraadpleegd, alle slaapkamers zijn voorzien van een camerasysteem. De beelden zijn op
een scherm in de groepsruimte te zien. Ook de groepsruimtes zijn voorzien van camera's.
Conclusie
De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn.
Gebruikte bronnen:
•
Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
•
Observatie(s) (Rondgang door het kindcentrum)
•
Beleid veiligheid- en gezondheid (mei/juni 2019 (toegestuurd d.d. 16 mei 2019))
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Accommodatie

Eisen aan ruimtes
Binnenruimte
Villa Kakelbont beschikt na de verbouwing over 1 nieuwe groepsruimte op de eerste verdieping en
één (groeps)ruimte op de begane grond, welke als speelruimte gebruikt gaat worden.
De afmetingen van de groepsruimte op de eerste verdieping zijn: 57 m2
De afmetingen van de groepsruimte op de begane grond zijn: 46,5 m2
Tijdens de inspectie zijn de nieuwe (groeps)ruimtes nog niet ingericht met meubels en materiaal.
De houder geeft aan dat de meubels in de loop van de week zullen worden geleverd.
Niet beoordeeld is daarom of de (groeps)ruimtes veilig, toegankelijk en passend zijn ingericht in
overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen en of er geschikt
spelmateriaal aanwezig voor alle leeftijdsgroepen.
Er zijn twee slaapruimtes aanwezig voor de nieuwe groep op de 1e verdieping. Eén slaapkamer
beschikt over 5 ledikantjes, een stapelledikant moet nog geleverd worden.
De andere slaapruimte is nog niet gereed. Deze slaapruimte heeft geen ramen. Er wordt nog
mechanische ventilatie aangelegd. Daarnaast zullen er in het dak twee uitgangen worden gemaakt
om natuurlijk licht te creëren.
Er zijn voldoende bedden aanwezig voor de aanwezige kinderen onder de 1½ jaar.
Buitenruimte
De oppervlakte van de buitenruimte is 271 m2 en daarmee ruim voldoende voor het aantal op te
vangen kinderen.
De buitenruimte is aangrenzend aan het kindercentrum en beschikt over een speelhuis, zandbak en
divers los speelmateriaal, zoals fietsjes, ballen en schepjes en zachte stapelblokken. Het
spelmateriaal is uitdagend, stimulerend en passend bij de leeftijd en het aantal op te vangen
kinderen.
Conclusie
De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn.

Gebruikte bronnen:
•
Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
•
Observatie(s) (Rondgang door het kindcentrum)
•
Plattegrond
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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)

Veiligheid en gezondheid
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
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 van een kindercentrum 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)

Accommodatie
Eisen aan ruimtes
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

:
:
:
:
:

Villa Kakelbont
http://www.kinderdagverblijfvillakakelbont.nl
000007337221
35
Ja*

* De inhoud van dit rapport wordt gedeeld met de Inspectie van het Onderwijs. De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht
op de kwaliteit van de voorschoolse educatie op de kinderdagverblijven (voorscholen) en kan onder andere op basis van het
GGD-rapport besluiten tot een onderzoek. Tevens bekijkt de Inspectie van het Onderwijs of er in de gemeente afspraken zijn
gemaakt over de voor- en vroegschoolse educatie (artikel 1.63 lid 6 Wet kinderopvang).

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

:
:
:
:
:

Villa Kakelbont Kinderdagverblijf v.o.f.
Middelweg 36
5253CA Nieuwkuijk
71918124
Ja

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

:
:
:
:
:

GGD Hart voor Brabant
Postbus 3024
5003DA Tilburg
088-3686845
M. de Kort

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Heusden
: Postbus 41
: 5250AA VLIJMEN

Gegevens toezicht

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

:
:
:
:
:
:

27-05-2019
28-05-2019
Niet van toepassing
03-06-2019
03-06-2019
03-06-2019

: 24-06-2019
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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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