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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.
De toezichthouders van de GGD Zuid-Limburg zien erop toe dat kinderopvangorganisaties de weten regelgeving van de ‘Wet Kinderopvang’ naleven.
De houder van een organisatie voor kinderopvang is verantwoordelijk voor een veilige en
verantwoorde kinderopvang.
Dit onderzoek heeft plaatsgevonden in opdracht van de gemeente Heerlen en heeft zich uitsluitend
gericht op de tekortkomingen die tijdens het jaarlijks onderzoek d.d. 11-10-2019 zijn
geconstateerd. Het betreft tekortkomingen bij het domein Personeel en groepen.
De itemlijst geeft aan welke voorwaarden tijdens dit onderzoek zijn beoordeeld.

Beschouwing
Deze beschouwing beschrijft de resultaten van een nader onderzoek bij kinderdagverblijf Kempke.
Na de feiten over het kinderdagverblijf volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden elders in
het rapport per domein verder uitgewerkt.
Kinderdagverblijf Kempke maakt deel uit van Stichting Peuteropvang Heerlen (POVH) en is
gevestigd in basisschool "Mijn Spoor".
In het Landelijk Register Kinderopvang staat deze locatie momenteel geregistreerd voor maximaal
16 kindplaatsen. Er wordt opvang geboden aan kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar in twee
stamgroepen. Per dagdeel is één stamgroep aanwezig.
Het kinderdagverblijf is 8 dagdelen geopend, namelijk dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag
van 08:30 uur tot 11:30 uur en op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 12:30 uur tot
14:30 uur.
Bij kinderdagverblijf Kempke wordt op alle dagdelen door de gemeente gesubsidieerde
voorschoolse educatie (VVE) aangeboden middels het VVE-programma Piramide.
Men heeft de beschikking over één groepsruimte en over een ruime buitenspeelruimte. Tevens kan
van 10.15 uur tot 11.00 uur gebruik worden gemaakt van de gymzaal van de basisschool.
In de groepsruimte zijn verschillende speelhoeken ingericht zoals een lees-, een huis- en een
bouwhoek. Daarnaast bevinden zich in het lokaal een exploratiebak en meerdere spellentafels.
Bij het kinderdagverblijf zijn 2 vaste beroepskrachten werkzaam. Het team wordt ondersteund door
één stagiaire. Tevens is een externe coach van JenS regelmatig aanwezig. Het team wordt
aangestuurd door een vaste locatiemanager. .
Inspectiegeschiedenis
Soort
onderzoek
Jaarlijks
onderzoek
Jaarlijks
onderzoek
Incidenteel
onderzoek
Jaarlijks
onderzoek

Datum

Bevindingen

29-022016
04-072017
19-062018
19-062018

Geen tekortkomingen.
Geen tekortkomingen.
Harmonisatie van peuterspeelzaal naar kinderdagverblijf.
Overleg en overreding met betrekking tot het pedagogisch
beleidsplan. Heeft geleid tot het gewenste resultaat.
Geen tekortkomingen.
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Jaarlijks
onderzoek

11-102019

Tekortkoming domein Personeel en groepen (externe coach staat niet
ingeschreven in het personenregister kinderopvang en is niet
gekoppeld aan de organisatie).
Advies tot handhaven.

Huidige onderzoek
Op 09-12-2019 heeft een onaangekondigd nader onderzoek plaatsgevonden bij kinderdagverblijf
Kempke. Het onderzoek heeft zich gericht op de tekortkomingen met betrekking tot het domein
Personeel en groepen die tijdens het jaarlijks onderzoek d.d. 11-10-2019 zijn geconstateerd.
De inschrijving van een externe coach in het Personenregister Kinderopvang en de koppeling met
de organisatie is opnieuw gecontroleerd.
Bevindingen van het huidige onderzoek
De externe coach staat ingeschreven in het Personenregister Kinderopvang en is gekoppeld aan de
organisatie. De eerder geconstateerde tekortkomingen zijn hiermee opgelost.
Conclusie
De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden. Het advies tot handhaven op het domein
Personeel en groepen komt hiermee te vervallen.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Personeel en groepen
Dit hoofdstuk belicht de bevindingen met betrekking tot het domein ‘Personeel en groepen'.
Binnen dit domein wordt het volgende onderdeel getoetst:
•

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang

Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke
criteria.

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
Tijdens het jaarlijks onderzoek d.d. 11-10-2019 is geconstateerd dat een externe coach van JenS
niet staat ingeschreven in het Personenregister Kinderopvang en niet is gekoppeld aan de
kinderopvangorganisatie Stichting Peuteropvang Heerlen.
Tijdens het huidige onderzoek d.d. 09-12-2019 zijn de voorwaarden opnieuw gecontroleerd. De
externe coach staat sinds 28-11-2019 ingeschreven in het Personenregister Kinderopvang en is
d.d. 09-12-2019 gekoppeld aan de organisatie. De houder verklaart dat de externe coach
gedurende de periode totdat ze ingeschreven was niet werkzaam is geweest binnen het
kinderdagverblijf.
De tekortkomingen zijn hiermee opgelost.
Conclusie:
De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden met betrekking tot Verklaring omtrent het
Gedrag en Personenregister Kinderopvang.

Gebruikte bronnen
•
•
•

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
Personen Register Kinderopvang
Schriftelijke verklaring houder-externe coach
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Overzicht getoetste inspectie-items
Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn:
a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum;
b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een
uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een
onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden
opgevangen;
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum
exploiteert en waar kinderen worden opgevangen;
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over
de kinderen die worden opgevangen;
e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd
hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn
of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres.
Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e
ingeschreven in het personenregister kinderopvang.
(art 1.50 lid 3 Wet 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)
Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het
personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn
werkzaamheden aanvangen.
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:

Kempke
http://www.peuterspeelzaalwerk.nl
16
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
Website
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

:
:
:
:
:
:

Stichting Peuteropvang Heerlen
Molenwei 400
6412WG Heerlen
www.peuterspeelzaalwerk.nl
14075465
Ja

:
:
:
:
:

GGD Zuid Limburg
Postbus 33
6400AA Heerlen
088-8805000
N. Custers

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

: Heerlen
: Postbus 1
: 6400AA HEERLEN

:
:
:
:
:
:

09-12-2019
Niet van toepassing
Niet van toepassing
09-12-2019
09-12-2019
09-12-2019

: 16-12-2019
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