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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 1 van de Wet kinderopvang. Het betreft een
aangekondigd onderzoek voor registratie.
Naar aanleiding van een verhuizing van een kindercentrum is op verzoek van de gemeente een onderzoek
voor start exploitatie uitgevoerd bij Zo op Klein Duimpje. Hierbij is vooral de nadruk gelegd op de binnen- en
buitenspeelruimte. Er zal een volledig onderzoek plaatsvinden binnen 3 maanden na start exploitatie.
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 per
domein verder uitgewerkt.
Algemeen:
Zo Kinderopvang heeft de aanvraag tot opname in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) ingediend voor
kinderdagverblijf (KDV) Zo op Klein Duimpje te Poortvliet. Het betreft een verhuizing van een bestaande
vestiging.
KDV Zo op Klein Duimpje betreft een peutergroep met maximaal 14 kindplaatsen.
Op deze locatie wordt voor-en vroegschoolse educatie aangeboden.
Er wordt gebruik gemaakt van het programma 'Piramide'.
Inspectiehistorie:
2019, april: Zo kinderopvang heeft de aanvraag tot opname in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK)
ingediend voor een kinderdagverblijf/peutergroep met 14 kindplaatsen.
Bevindingen op hoofdlijnen:
Naar aanleiding van de aanvraag tot de verhuizing van KDV Klein Duimpje naar deze locatie is op verzoek
van de gemeente een onderzoek uitgevoerd op de Julianastraat 1 te Poortvliet.
Binnen dit onderzoek is er 1 tekortkoming geconstateerd:

Koppeling houder aan de vestiging '' Zo in Brabant": VOG- verificatie niet in orde ( zie betreffende
item).
3 maanden na start exploitatie zal er een inspectie plaatsvinden om te toetsen of de houder in de praktijk
voldoet aan de gestelde eisen.
De toezichthouder adviseert opname in het landelijk register kinderopvang met 14 kindplaatsen.
Zienswijze houder:
De toezichthouder heeft de tekstuele wijziging in de beschouwing overgenomen van de houder
Advies aan College van B&W
Opnemen in het landelijk register kinderopvang.
Binnen dit onderzoek is er 1 tekortkoming geconstateerd:

Koppeling houder aan de vestiging '' Zo in Brabant": VOG- verificatie niet in orde ( zie betreffende
item).
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Observaties en bevindingen

Registratie, wijzigingen en administratie

Registratie
KDV Zo op Klein Duimpje is niet in exploitatie genomen voordat een onderzoek heeft plaatsgevonden,
waaruit blijkt dat de exploitatie redelijkerwijs zal plaatsvinden in overeenstemming met de daarvoor gestelde
regels.
Aan de gestelde voorwaarde wordt voldaan.
Wijzigingen
De houder verklaart van een wijziging in de daartoe aangewezen gegevens onverwijld mededeling aan het
college te doen, nadat deze wijziging hem bekend is geworden.
Hierbij verzoekt de houder de gegevens te wijzigen.
Aan de gestelde voorwaarde wordt voldaan.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke

Aanvraag Exploitatie

Landelijk Register Kinderopvang
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Pedagogisch klimaat

Pedagogisch beleid
Er is op deze locatie een organisatie breed pedagogisch beleidsplan aanwezig. De houder heeft daarnaast
een pedagogisch werkplan dat specifiek voor deze locatie geschreven is, opgesteld. De houder heeft
aannemelijk gemaakt zorg te dragen dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt
gehandeld.
Aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke

Pedagogisch beleidsplan
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Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
Tijdens de inspectie is gebleken dat de houder/bestuurder nog niet is gekoppeld in het personenregister
kinderopvang aan deze locatie. De VOG-verificatie (verklaring omtrent het gedrag) is hiermee niet in orde.
In februari is bovenstaande constatering voor meerdere locaties gecommuniceerd met de houder.
Er wordt niet voldaan aan de gestelde eisen.
Op basis hiervan is geconstateerd dat de exploitatie redelijkerwijs niet zal plaatsvinden in overeenstemming
met de volgende voorwaarde(n):

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling met de in artikel 1.50 derde lid van de
wet genoemde personen inclusief hemzelf.
(art 1.48d lid 3 Wet kinderopvang)

Gebruikte bronnen:

Personen Register Kinderopvang
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Veiligheid en gezondheid

Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder heeft een risico-inventarisatie opgesteld om de veiligheids- en gezondheidsrisico's in kaart te
brengen.
Tijdens de inspectie blijken er risico's voor de veiligheid van de kinderen. Met de houder zijn deze risico's
besproken. De houder heeft een aanvulling gemaild, waarin beschreven staat hoe met deze risico's zal
worden omgegaan en welke acties genomen gaan worden:
- Een hekwerk zal geplaatst worden om de buitenspeelruimte af te sluiten: streefdatum 17 mei.
- Totdat de houder een geschikte buitenruimte (omheind) heeft kunnen realiseren, biedt de houder de
kinderen een alternatief voor buiten spelen aan, tevens aan de voorzijde van de locatie (periode van twee
weken). De houder vindt de risico’s op het aanwezige speelplein van de school te groot, maar moet voor de
realisatie van de omheinde buitenruimte aan de voorzijde overleg met de schooldirectie voeren, alvorens tot
uitvoering over te kunnen gaan. Daarnaast zal er niet met meer dan aan 6 kinderen tegelijk aan de voorzijde
een buitenactiviteit worden aangeboden. Om het buiten zijn wel te stimuleren, zal er regelmatig gewandeld
worden.
De verdere uitwerking van het veiligheids- en gezondheidsverslag zal beoordeeld worden bij het onderzoek
na start exploitatie.
Met de bovenstaande acties heeft de houder het aannemelijk gemaakt te voldoen aan de gestelde en
geïnspecteerde eisen.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke

Observatie(s)

Beleid veiligheid- en gezondheid (Risico-inventarisatie)

Informatie beschikbare buitenruimte
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Accommodatie

Eisen aan ruimtes
Het kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig
kind. De buitenspeelruimte is aangrenzend aan het gebouw. De houder heeft aannemelijk gemaakt deze
veilig en passend in te richten met beschikbaar speelmateriaal voor de kinderen. De houder heeft een aantal
acties, die genomen gaan worden, besproken met de toezichthouder (zie item veiligheid- en
gezondheidsbeleid).
De peutergroep gaat gebruik maken van een lokaal aan de voorzijde van de school.
Deze ruimte heeft een brutospeeloppervlakte van ongeveer 55,5 m2.
Dit is voldoende voor de aangevraagde groepsgrootte met 14 kindplaatsen.
De houder heeft aannemelijk gemaakt deze passend en veilig in te richten voor de op te vangen kinderen.
De oppervlaktes van de binnen- en buitenruimtes zijn toereikend voor het aantal op te vangen kinderen en
voldoet hiermee aan de gestelde voorwaarden.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke

Observatie(s)

Landelijk Register Kinderopvang

Beleid veiligheid- en gezondheid (Risico-inventarisatie)

8 van 12
Definitief inspectierapport dagopvang onderzoek voor registratie 30-04-2019
Zo op Klein Duimpje te Poortvliet

Overzicht getoetste inspectie-items
Registratie, wijzigingen en administratie
Registratie
Een kindercentrum wordt niet in exploitatie genomen voordat een onderzoek heeft plaatsgevonden, waaruit
blijkt dat de exploitatie redelijkerwijs zal plaatsvinden in overeenstemming met de daarvoor gestelde regels.
(art 1.45 lid 3 Wet kinderopvang)

Wijzigingen
De houder van een kindercentrum doet van een wijziging in de daartoe aangewezen gegevens onverwijld
mededeling aan het college, nadat deze wijziging hem bekend is geworden. Hierbij verzoekt de houder de
gegevens te wijzigen.
(art 1.47 lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 2 en 3 Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse
kinderopvang en personenregister kinderopvang)

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)

Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling met de in artikel 1.50 derde lid van de wet
genoemde personen inclusief hemzelf.
(art 1.48d lid 3 Wet 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)

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)
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Accommodatie
Eisen aan ruimtes
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)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Vestigingsnummer KvK
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:
:

Zo op Klein Duimpje
http://www.zokinderopvang.nl
000027211355
14
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

:
:
:
:
:

Zo in Brabant
Scheveningseweg 46
2517 KV 's-Gravenhage
57805172
Ja

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

:
:
:
:
:

GGD Zeeland
Postbus 345
4460 AS GOES
0113-249400
N. van Gelder

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Tholen
: Postbus 51
: 4690 AB THOLEN

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

:
:
:
:
:
:
:

Gegevens toezicht

30-04-2019
02-05-2019
02-05-2019
02-05-2019
02-05-2019
02-05-2019
02-05-2019
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
Bedankt voor uw conceptrapport, deze hebben we in goede orde ontvangen.
De tekortkoming die u beschrijft verbaast ons. De koppeling en opname VOG in het register is naar ons
idee namelijk wel actief en juist gekoppeld. Hiervoor verstuur ik u ook een printscreen in de bijlage. We
zullen direct ook actie ondernemen om deze (hoogstwaarschijnlijke administratieve fout) te herleiden en
mogelijk op te lossen. Tevens staat er in het rapport dat Kibeo een aanvraag voor registratie heeft gedaan,
maar dit moet uiteraard Zo Kinderopvang en BSO zijn.
Bedankt voor de inspectie en het snel verschijnen van dit rapport.
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