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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 onaangekondigd incidenteel onderzoek.
Beschouwing
Op 26 februari 2019 heeft de toezichthouder kinderopvang in opdracht van de gemeente Heusden
een incidenteel onderzoek uitgevoerd bij KDV De Nanny te Oudheusden. Er heeft een inspectie
onderzoek op locatie plaatsgevonden.
De toezichthouder heeft samen met de houder een rondgang gemaakt door het kindercentrum.
Tijdens dit incidentele onderzoek is bekeken of de houder het aantal kindplaatsen kan uitbreiden
van 15 naar 32 kindplaatsen. Echter, tijdens het opmeten van de ruimtes blijkt dat de houder
ruimte heeft voor maximaal 31 kindplaatsen.
Tijdens de inspectie zijn enkele voorwaarden beoordeeld uit onderstaande items, te weten;
• Registratie, wijzigingen en administratie
• Pedagogisch klimaat
• Personeel en groepen
• Accommodatie
Conclusie
KDV De Nanny kan het aantal kindplaatsen per 20 maart ophogen van 15 naar 31 kindplaatsen.

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.
Per 20 maart kan het aantal kindplaatsen opgehoogd worden van 15 naar 31 kindplaatsen.
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Observaties en bevindingen
Registratie, wijzigingen en administratie
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘Registratie, wijzigingen en
administratie’. Binnen dit domein wordt het volgende onderdeel getoetst:
•

Wijzigingen

Er volgt eerst een beschrijving van de bevindingen van de toezichthouder en vervolgens wordt een
oordeel gegeven op basis van de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang.
Wijzigingen
Conform actuele wet- en regelgeving heeft de houder van KDV De Nanny, de wijziging in gegevens
onverwijld medegedeeld aan het college, nadat deze wijziging hem bekend is geworden. Hierbij
heeft de houder verzocht de gegevens te wijzigen.
Conclusie
De houder voldoet aan de getoetste wettelijke kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van
toepassing zijn.
Gebruikte bronnen:
•
Wijzigingsformulier KDV De Nanny 19 februari 2019
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Pedagogisch klimaat
Binnen personeel en groepen worden de volgende onderdelen beoordeeld:
•

Stabiliteit van de opvang voor kinderen

Er volgt eerst een beschrijving van de bevindingen van de toezichthouder en vervolgens wordt een
oordeel gegeven op basis van de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang.
Pedagogisch beleid
De volgende voorwaarde wordt in het pedagogisch beleid onvoldoende concreet beschreven:
•

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de werkwijze, de
maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de basisgroepen.

In het pedagogisch beleidsplan van kdv De Nanny staat het volgende beschreven;
De maximale omvang van de jongste groepen, de stamgroepen dit zijn er twee voor de 0-4 jarigen
bedraagt maximaal 16 kinderen. Deze leeftijdsopbouw correspondeert conform de regels zoals
beschreven in de wet. Iedere dag verschilt de leeftijdsopbouw van de groep. De ene dag zijn er
meer dreumesen en de andere dag meer baby’s.
Herstelaanbod
De toezichthouder heeft de houder naar aanleiding van boven beschreven bevindingen een
herstelaanbod van 5 werkdagen gegeven waardoor de overtredingen binnen de looptijd van dit
onderzoek hersteld kunnen worden. Het herstelaanbod is ingegaan op 26 februari 2019. De
houder heeft hiervan gebruik gemaakt en het document binnen de gestelde termijn toegestuurd.
Na afloop van de hersteltermijn is de eerder benoemde voorwaarde opnieuw beoordeeld. Hieruit is
gebleken dat de overtreding is hersteld.
De houder heeft de maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de stamgroepen nu als volgt
beschreven;
Wij beschikken over twee verticale groepen:
Stamgroep 1: De Okki’s met maximaal 15 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar
Stamgroep 2: De Dolfino’s met maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar.
In de toekomst zullen wij ook nog een gymzaal realiseren waar gespeeld kan worden door de
kinderen. Ook is er een centrale hal en heeft elke ruimte ze eigen keukentje.
Conclusie
De houder voldoet na het herstelaanbod aan de getoetste wettelijke kwaliteitseis die binnen dit
onderdeel van toepassing is.
Gebruikte bronnen:
•
Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Houder)
•
Observatie(s) (binnen- en buitenruimtes)
•
Pedagogisch beleidsplan (2019)
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Personeel en groepen
Binnen personeel en groepen worden de volgende onderdelen beoordeeld:
•

Stabiliteit van de opvang voor kinderen

Er volgt eerst een beschrijving van de bevindingen van de toezichthouder en vervolgens wordt een
oordeel gegeven op basis van de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang.
Stabiliteit van de opvang voor kinderen
De houder heeft een wijzigingsverzoek ingediend voor ophoging van het aantal kindplaatsen. De
volgende stamgroepen zullen worden opgevangen;
•
•

Stamgroep 1: De Okki’s met maximaal 15 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar
Stamgroep 2: De Dolfino’s met maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar.

Conclusie
De houder voldoet aan de getoetste wettelijke kwaliteitseis die binnen dit onderdeel van toepassing
is.
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Accommodatie
Binnen accommodatie is het volgende onderdeel beoordeeld:
• Eisen aan ruimtes
Bij dit onderdeel volgt een beschrijving van de bevindingen van de toezichthouder en vervolgens
wordt een oordeel gegeven op basis van de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang.
Eisen aan ruimtes
KDV De Nanny beschikt over de volgende groepsruimten:
Groepsruimte van de Okki's: 52,51 m2:15 = 3,5 m2 binnenspeelruimte
Groepsruimte van de Dolfino's: 63,90 m2:16 = 3,9 m2 binnenspeelruimte
De houder heeft een ophoging aangevraagd van 15 naar 32 kindplaatsen. Echter, er kunnen
maximaal 31 kinderen per keer opgevangen worden daar de groepsruimte van de Okki's het niet
toe laat qua m2 om 16 kinderen op te vangen.
Op het moment van inspectie worden er nog volop bouwwerkzaamheden verricht waardoor
de ruimte dus nog niet ingericht is.
Volgens de houder en aannemer is de verbouwing 18 maart 2019 gereed en kunnen de ruimtes
vervolgens ingericht en in gebruik genomen worden.
De houder geeft aan dat dezelfde materialen geplaatst zullen worden als in de bestaande
groepsruimte van de Okki's. Zij heeft al verschillende soorten nieuw speelgoed in opslag staan.
Daarnaast heeft de houder een offerte laten zien van 8 kinderbedjes die besteld zijn waarvan 1
bedje een evacuatiebedje is.
Buitenspeelruimte
KDV De Nanny heeft twee buitenruimtes voor kinderen van 0-4 jaar welke aangrenzend zijn aan
het kdv.
Buitenruimte 1 heeft een oppervlakte van 63 m2
Buitenruimte 2 heeft een oppervlakte van 65 m2
De buitenruimtes zijn geheel voorzien van kunstgras en omheind door een hek. In de
buitenruimtes staan verschillende soorten speelgoed zoals een houten keukentje, een houten
speelhuisje, een houten klimtoestel met glijbaan en een trampoline. Tevens zijn er voor de
kinderen volop fietsjes en ander buitenspeelgoed aanwezig.
Conclusie
Er zijn voldoende vierkante meters binnen- en buitenruimte beschikbaar voor de opvang van 31
kinderen van het kinderdagverblijf.
Gebruikte bronnen:
•
Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Houder)
•
Observatie(s) (binnen- en buitenruimtes)
•
Pedagogisch beleidsplan (2019)
•
De binnen en buitenruimtes zijn met een laser distance meter opgemeten door de
toezichthouder.
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Overzicht getoetste inspectie-items
Registratie, wijzigingen en administratie
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 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)

Personeel en groepen
Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één
stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel
a van het Besluit kwaliteit kinderopvang.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang)

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)

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

:
:
:
:
:

Gegevens houder
Naam houder
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

: Linda Anna Gerdina Maria Stelling
: 51778726
: Ja

De Nanny
http://www.kdvdenanny.nl
000021762783
15
Nee

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

:
:
:
:
:

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Heusden
: Postbus 41
: 5250AA VLIJMEN

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

:
:
:
:
:
:

GGD Hart voor Brabant
Postbus 3024
5003DA Tilburg
088-3686845
L. van Ingen

26-02-2019
28-02-2019
Niet van toepassing
11-03-2019
11-03-2019
11-03-2019

: 01-04-2019
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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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