Inspectierapport

Kinderdagverblijf 't Werfje (KDV)
Kijldijk 1
4909AX Oosteind
Registratienummer 698347523

Toezichthouder:
In opdracht van gemeente:
Datum inspectie:
Type onderzoek:
Status:
Datum vaststelling inspectierapport:
MB ID327144

GGD West-Brabant
Oosterhout
29-10-2019
Nader onderzoek
Definitief
29-10-2019

Inhoudsopgave
INHOUDSOPGAVE..........................................................................................................2
HET ONDERZOEK ...........................................................................................................3
ONDERZOEKSOPZET ........................................................................................................... 3
BESCHOUWING ................................................................................................................ 3
ADVIES AAN COLLEGE VAN B&W ............................................................................................ 3
OBSERVATIES EN BEVINDINGEN ...................................................................................4
PEDAGOGISCH KLIMAAT ....................................................................................................... 4
VEILIGHEID EN GEZONDHEID ................................................................................................. 4
OVERZICHT GETOETSTE INSPECTIE-ITEMS ....................................................................5
PEDAGOGISCH KLIMAAT ....................................................................................................... 5
VEILIGHEID EN GEZONDHEID ................................................................................................. 5
GEGEVENS VOORZIENING .............................................................................................6
OPVANGGEGEVENS ............................................................................................................ 6
GEGEVENS HOUDER ........................................................................................................... 6
GEGEVENS TOEZICHT ....................................................................................................6
GEGEVENS TOEZICHTHOUDER (GGD) ....................................................................................... 6
GEGEVENS OPDRACHTGEVER (GEMEENTE) ................................................................................... 6
PLANNING...................................................................................................................... 6

2 van 6
Definitief inspectierapport dagopvang nader onderzoek 29-10-2019
Kinderdagverblijf 't Werfje te Oosteind

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
Kinderdagverblijf 't Werfje is een kindercentrum gelegen aan Kijldijk in Oosteind. Het
kinderdagverblijf biedt opvang aan maximaal 32 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. Het is een
agrarische opvang, daarbij wordt de houder ondersteund door de vereniging Agrarische
kinderopvang (VAK). Naast het kinderdagverblijf is een groepsruimte gelegen voor peuteropvang
en buitenschoolse opvang.
De ruimten
De groepsruimten hebben een oppervlakte van 56 m² en 76 m².
De buitenruimte heeft een oppervlakte van ongeveer 224 m².
Inspectiegeschiedenis
01-01-2018 registratie in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP)
15-03-2018 onderzoek na registratie houder voldoet niet aan volgende voorwaarden Domein
Pedagogisch Klimaat, item pedagogisch beleid en Domein Veiligheid en Gezondheid, item
veiligheid- en gezondheidsbeleid.
09-07-2018 Nader onderzoek de houder voldoet aan de wettelijke eisen.
08-07-2019 Tijdens het jaarlijks onderzoek zijn de volgende overtredingen geconstateerd: Domein
Pedagogisch Klimaat, item Pedagogisch Beleid. Domein Veiligheid en Gezondheid, item Veiligheidsen gezondheidsbeleid.
Bevindingen op hoofdlijnen
In opdracht van de gemeente Oosterhout heeft een nader onderzoek plaatsgevonden, gericht op de
voorwaarden met betrekking tot domein:
Pedagogisch Beleid, item Beleid, Het ontbreken van een beschrijving van:
 De activiteiten waarbij de kinderen hun stamgroep verlaten.
 De taken van beroepskrachten in opleiding, vrijwilligers en stagiaires en hun begeleiding.
Veiligheid en gezondheid, Item Veiligheids- en gezondheidsbeleid:
 Een concrete beschrijving van een continu proces van het vormen van beleid,
implementeren, evalueren en actualiseren.
Tijdens het nader onderzoek is gebleken dat de overtredingen door de houder zijn opgelost en
voldoet aan de wettelijke eisen.

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

Pedagogisch klimaat
Binnen domein pedagogisch klimaat is beoordeeld of het pedagogisch beleidsplan voldoet aan de
wettelijke eisen.

Pedagogisch beleid
Het pedagogisch beleidsplan bevat een beschrijving van de activiteiten waarbij de kinderen hun
groepsruimte kunnen verlaten.
Het pedagogisch beleidsplan beschrijft de taken van de beroepskrachten in opleiding, stagiaires bij
de uitvoering van hun werk en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid.
De houder voldoet aan de wettelijke eisen.

Gebruikte bronnen



Pedagogisch beleidsplan
Pedagogisch werkplan

Veiligheid en gezondheid
Binnen het domein veiligheid en gezondheid is beoordeeld of de houder voldoet aan alle wettelijke
eisen inzake het veiligheids- en gezondheidsbeleid.

Veiligheids- en gezondheidsbeleid
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 continu proces is van het vormen, implementeren, evalueren en actualiseren.
De houder heeft aangetoond in de actiepuntenlijst dat de verbeterpunten van de risicoinventarisatie zijn vastgelegd, worden aangepakt binnen bepaalde termijnen, en dat deze
worden geëvalueerd in de teamoverleggen. In de praktijk zijn deze verbeteringen ook zichtbaar.
De houder voldoet aan de wettelijke eisen.

Gebruikte bronnen


Beleid veiligheid- en gezondheid
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
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)

Veiligheid en gezondheid
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de
houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid
samen met de beroepskrachten een continu 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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Gegevens voorziening
Opvanggegevens

Naam voorziening
Website
Vestigingsnummer KvK
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

Gegevens houder

Naam houder
Adres houder
Postcode en plaats
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

:
:
:
:
:

Kinderdagverblijf 't Werfje
http://kinderdagverblijftwerfje.nl
000035505850
32
Nee

:
:
:
:
:

Kinderdagverblijf 't Werfje V.O.F.
Kijldijk 1
4909AX Oosteind
66919843
Ja

:
:
:
:
:

GGD West-Brabant
Postbus 3024
5003DA Tilburg
076-5282000
M van Bodegom

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

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

Planning

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

: Oosterhout
: Postbus 10150
: 4900GB OOSTERHOUT NB

:
:
:
:
:
:

29-10-2019
Niet van toepassing
Niet van toepassing
29-10-2019
04-11-2019
04-11-2019

: 25-11-2019
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