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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.
Beschouwing
In opdracht van de gemeente Heusden heeft er op 7 juni 2018 een nader onderzoek
plaatsgevonden bij kinderdagverblijf 't Hummelhuis te Vlijmen.
Dit nader onderzoek is uitgevoerd omdat er tijdens de vorige inspectie (jaarlijks onderzoek)
op 6 februari 2018 overtredingen zijn geconstateerd met betrekking tot onderstaande onderdelen:




pedagogisch beleid
voorschoolse educatie
veiligheid en gezondheid

Tijdens dit nader onderzoek is beoordeeld of de overtredingen zijn opgelost.
Conclusie
Geconcludeerd kan worden dat de overtredingen met betrekking tot pedagogisch beleid en
veiligheid- en gezondheid zijn opgelost. Eén overtreding met betrekking tot voorschoolse educatie
is nog niet opgelost.
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
Handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat

Pedagogisch beleid
Tijdens de vorige inspectie d.d. 6 februari 2018 is in de praktijk zichtbaar dat er niet conform het in
het pedagogisch beleidsplan beschreven wenbeleid wordt gehandeld.
Daarnaast ontbreekt nog een concrete beschrijving van de volgende voorwaarde in het
pedagogisch werkplan;




De taken die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de dagopvang kunnen
uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid wordt onvoldoende beschreven;
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;
De aard en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de stamgroep of de stamgroep
ruimte kunnen verlaten.

Op 7 juni 2018 is het aangepaste pedagogisch werkplan beoordeeld. Daarnaast heeft er een
gesprek plaatsgevonden met de manager. Hierbij is het wenbeleid besproken. De manager geeft
aan dat het wenbeleid in de praktijk wordt nageleefd.
Conclusie
Er wordt voldaan aan alle getoetste voorwaarden met betrekking tot het pedagogisch beleid.

Voorschoolse educatie
Tijdens de vorige inspectie voldoet één beroepskracht niet aantoonbaar over niveau 3F op de
onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen. De manager geeft aan dat deze beroepskracht in
augustus 2018 hierop wordt bijgeschoold. Voor nu wordt nog niet voldaan aan deze voorwaarde.
Daarnaast is het opleidingsplan niet specifiek gericht op locatie 't Hummelhuis en staat niet
concreet beschreven op welke wijze er uitvoering wordt gegeven aan het opleidingsplan, wanneer
het plan wordt geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Het is niet duidelijk welke medewerker wat,
wanneer gaat volgen met betrekking tot voor- en vroegschoolse educatie.
Op 7 juni 2018 is het aangepaste opleidingsplan beoordeeld.
Hierin staat nu concreet en toetsbaar beschreven op welke wijze uitvoering wordt gegeven aan het
opleidingsplan, wanneer het plan wordt geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Het is duidelijk wat
er wanneer gevolgd gaat worden met betrekking tot voor- en vroegschoolse educatie.
Met ingang van 1 augustus 2018 zal het opleidingsplan moeten bestaan uit:
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden, stelt jaarlijks
voor elke locatie voorschoolse educatie een opleidingsplan vast dat in elk geval tot uitdrukking
brengt op welke wijze de kennis en vaardigheden, genoemd in het tweede lid, onder a tot en met
e*, van de beroepskracht voorschoolse educatie worden onderhouden. De houder geeft op
concrete en toetsbare wijze uitvoering aan het opleidingsplan, evalueert het plan jaarlijks en stelt
het plan aan de hand van de evaluatie zo nodig bij.
a. het werken met programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie,
b. het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, in het bijzonder op de gebieden taal,
rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling,
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c. het volgen van de ontwikkeling van peuters en het hierop afstemmen van het aanbod van ve,
d. het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen, en
e. de aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en een zorgvuldige overgang van het kind
van voor- naar vroegschoolse educatie.
Vanaf 1 augustus 2018 zal het opleidingsplan dus aan extra voorwaarden moeten voldoen.
Voor nu voldoet het opleidingsplan aan de geldende eisen.
Conclusie
Er wordt voldaan nog niet voldaan aan alle getoetste voorwaarden met betrekking tot Voorschoolse
Educatie.
Op basis hiervan is geconstateerd dat de overtreding van de volgende voorwaarde(n) nog niet is
hersteld:

De beroepskracht voorschoolse educatie beheerst aantoonbaar ten minste niveau 3F, op de
onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen.
Deze eis geldt van augustus 2017 tot 1 augustus 2019 uitsluitend voor voorzieningen in
gemeenten die behoren tot de G37 en G86, overeenkomstig het Besluit specifieke uitkeringen
gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid 2011-2017.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)

Gebruikte bronnen:

Pedagogisch werkplan (mei 2018)

Opleidingsplan voorschoolse educatie (2018/2019)
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Veiligheid en gezondheid

Veiligheids- en gezondheidsbeleid
Tijdens de vorige inspectie d.d. 29 januari 2018 leidde het toegestuurde beleid er niet toe dat de
veiligheid- en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. Het is
niet duidelijk hoe de houder er zorg voor draagt dat er in de dagopvang conform het veiligheids- en
gezondheidsbeleid wordt gehandeld.
De volgende nieuwe/gewijzigde voorwaarden uit het veiligheids- en gezondheidsbeleid zijn niet
beschreven:







De werkwijze om de gezondheid en veiligheid van de kinderen te waarborgen.
De voornaamste risico's met grote gevolgen voor de veiligheid en gezondheid van kinderen en
de te nemen maatregelen die worden getroffen.
Hoe kinderen worden geleerd om te gaan met risico's waarvan de gevolgen voor de veiligheid
en gezondheid beperkt zijn.
De wijze waarop het beleid en evaluaties daarvan inzichtelijk zijn.
De wijze waarop de houder er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid
samen met de beroepskrachten een continue proces is van het vormen van beleid,
implementeren, evalueren en actualiseren.
In het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt het risico op grensoverschrijdend gedrag niet
benoemd. De beschrijving van de risico's op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten
(in opleiding), overige volwassenen en kinderen en de maatregelen die worden genomen om
de risico's te beperken, is niet beschreven.

Op 7 juni 2018 is het aangepaste veiligheids- en gezondheidsbeleid opnieuw beoordeeld inclusief
de bijbehorende protocollen.
Conclusie
Er wordt voldaan aan alle getoetste voorwaarden met betrekking tot het Veiligheids- en
gezondheidsbeleid.
Gebruikte bronnen:

Veiligheids- en gezondheidsbeleid (maart 2018)

Diverse Protocollen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Beleid bij ziekte kind en Maatregelen kinderziekten
Klachtenregeling
Deurbeleid
Hitteprotocol
Hoofdluis
Huisregels nieuwe kinderen en Mentorschap
Hygiënisch werken medewerkers
Kinderen Hygiëne en Veiligheid
Meldcode en stappenplan
Ongevallenregistratie
Geneesmiddelenverstrekking
Ouderbetrokkenheid
Stagiaires
Uitstapjes
Vier-ogen-principe
Wenbeleid
Vermissing
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder 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 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 de taken
die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de dagopvang kunnen uitvoeren en de
wijze waarop zij hierbij worden begeleid.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang)

Voorschoolse educatie
De beroepskracht voorschoolse educatie beheerst aantoonbaar ten minste niveau 3F, op de
onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen.
Deze eis geldt van augustus 2017 tot 1 augustus 2019 uitsluitend voor voorzieningen in
gemeenten die behoren tot de G37 en G86, overeenkomstig het Besluit specifieke uitkeringen
gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid 2011-2017.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden, stelt jaarlijks
voor elke locatie voorschoolse educatie een opleidingsplan vast dat in elk geval tot uitdrukking
brengt op welke wijze de kennis en vaardigheden (Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse
educatie vanaf 1 augustus 2018, artikel 4 lid 2 onder a tot en met e) van de beroepskracht
voorschoolse educatie worden onderhouden. De houder geeft op concrete en toetsbare wijze
uitvoering aan het opleidingsplan, evalueert het plan jaarlijks en stelt het plan aan de hand van de
evaluatie zo nodig bij.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)

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 wijze waarop de
houder er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid samen met de
beroepskrachten een continue proces is van het vormen van beleid, implementeren, evalueren en
actualiseren.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang)
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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)

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

:
:
:
:

't Hummelhuis
http://www.peuterspeelzalenheusden.nl
16
Ja

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

:
:
:
:
:

Stichting Peuterspeelzalen Heusden
Sint Catharinastraat 30
5251AR Vlijmen
41099465
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

:
:
:
:
:
:

07-06-2018
Niet van toepassing
Niet van toepassing
20-06-2018
20-06-2018
20-06-2018

: 11-07-2018
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