Inspectierapport
'T Skooltje Kinderopvang Helmond (KDV)
Boerhaavelaan 42
5707SL HELMOND
Registratienummer 258267550

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

GGD Brabant-Zuidoost
Helmond
23-05-2016
Nader onderzoek
Definitief
02-06-2016

Inhoudsopgave
Het onderzoek .................................................................................................................... 3
Observaties en bevindingen .................................................................................................. 5
Veiligheid en gezondheid .................................................................................................. 5
Inspectie-items ................................................................................................................... 6
Gegevens voorziening .......................................................................................................... 7
Gegevens toezicht ............................................................................................................... 7

2 van 7
Definitief inspectierapport dagopvang nader onderzoek 23-05-2016
'T Skooltje Kinderopvang Helmond te HELMOND

Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd nader onderzoek.
Het huidige nader onderzoek richt zich specifiek op de uitvoering van het vierogenprincipe. Dit is
beoordeeld door een documentenonderzoek en een bezoek aan de locatie.
Beschouwing
Kinderdagverblijf 't Skooltje is een kleinschalig, particulier kinderdagverblijf aan de Boerhaavelaan
te Helmond.
De houder heeft veel ervaring in de kinderopvang in allerlei, voornamelijk management, functies.
Ze is werkzaam geweest bij een grote kinderopvangorganisatie in Harderwijk. Vanaf juni 2013 is zij
verhuisd naar Helmond en heeft ze besloten om te starten met een eigen kinderdagverblijf.
In maart 2014 heeft kinderdagverblijf 't Skooltje haar deuren geopend en biedt dagopvang aan
maximaal 16 kinderen in de leeftijd 0 tot 4 jaar. Zij exploiteert daarnaast nog een locatie in Beek
en Donk en per april 2016 is er een babygroep op de Mierloseweg te Helmond geopend.
De opvang vindt plaats in het voormalige pand van peuterspeelzaal Harlekijn. De locatie beschikt
over een ruime hal, een ruime lichte groepsruimte, open keuken, twee slaapkamers, sanitair voor
kinderen en volwassenen en een aangrenzende, geheel omheinde tuin. Het kinderdagverblijf grenst
aan een ventweg met parkeermogelijkheden. De voortuin is betegeld en omheind met een hek met
een afsluitbaar poortje zodat de kinderen niet de weg op kunnen schieten.
Inspectiegeschiedenis
Het kindercentrum wordt jaarlijks onaangekondigd bezocht door de GGD. In het kader van risicogestuurd toezicht worden niet alle domeinen ieder jaar beoordeeld. Onderstaand volgt de
inspectiegeschiedenis van 2014 tot 2016.
Onderzoek voor registratie op 07-02-2014.
Een volledig kwaliteitsoordeel was echter nog niet mogelijk daar het centrum nog niet in exploitatie
was. Er werden geen tekortkomingen geconstateerd op de getoetste items.
Onderzoek na registratie op 07-07-2014
Tijdens de inspectie was één overtreding geconstateerd. De houder had geen regeling getroffen
voor de behandeling van klachten van ouders. Na de inspectie had de houder meteen actie
ondernomen en 't Skooltje aangesloten bij SKK (stichting klachtcommissie kinderopvang). De
eerder geconstateerde overtreding was hiermee opgelost.
Jaarlijkse inspectie op 09-02-2015
Er werd geconstateerd dat de getoetste items voldoen aan de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen.
Jaarlijkse inspectie op 23-02-2016
Er werd één overtreding geconstateerd betreffende het vierogenprincipe. De overige items
voldeden aan de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.
Op 7 april 2016 heeft de gemeente Helmond een schriftelijke aanwijzing verstuurd naar houder om
de overtreding binnen een periode van twee weken op te lossen. De GGD heeft een opdracht
ontvangen na het hersteltermijn een nader onderzoek uit te voeren.
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Huidige inspectie
Het nader onderzoek heeft plaatsgevonden op maandag 23 mei 2016. Aansluitend heeft er een
gesprek plaatsgevonden met de houder waarin zij de maatregelen die zij heeft getroffen nader
heeft toegelicht.
Conclusie
Naar aanleiding van de huidige inspectie is geconstateerd dat de houder de overtreding heeft
opgelost en dat zij dus voldoende waarborgt dat beroepskrachten gehoord of gezien kunnen
worden tijdens hun werkzaamheden.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Veiligheid en gezondheid
Tijdens het jaarlijkse bezoek op 23 februari 2016 werd geconstateerd dat de houder er
onvoldoende zorg voor had gedragen dat werkzaamheden uitsluitend verricht kunnen worden
terwijl zij gehoord of gezien kunnen worden door een andere volwassene.
Om deze reden is dit item tijdens dit onderzoek opnieuw beoordeeld.
Vierogenprincipe
Op grond van de huidige inspectie is geconstateerd dat de houder er in in geslaagd de overtreding
op te lossen. De houder heeft er zorg voor gedragen dat beroepskrachten uitsluitend hun
werkzaamheden kunnen verrichten terwijl zij gehoord of gezien kunnen worden. De houder heeft,
naast het al bestaande beleid vierogenprincipe, de volgende (extra) maatregelen getroffen en
opgenomen in het beleid:

"in alle groepsruimtes, slaapkamers en verschoonruimtes hangen camera's, waardoor er altijd
controle is door directe collega's en directie via beeld en geluid, als een pedagogisch
medewerkster alleen op de groep staat;

collega's en directie kunnen alle groepen en ruimtes bekijken en meeluisteren via de computer
en smartphone.
Daarnaast zijn ruimtes als de entree, de slaapkamers, verschoonruimte en buitenruimte apart
geïnventariseerd, waarna per ruimte maatregelen beschreven zijn die er zorg voor dragen dat
beroepskrachten gehoord of gezien kunnen worden.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mw. E. van der Ploeg)

Interview anderen (twee aanwezige beroepskrachten)

Observaties (dag: maandag 23 mei van 10.30 uur tot 11.10 uur)

Pedagogisch beleidsplan (2016)

Pedagogisch werkplan (2016)
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Inspectie-items
Veiligheid en gezondheid
Vierogenprincipe
De houder organiseert de opvang op zodanige wijze, dat de beroepskracht of de beroepskracht in
opleiding 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 en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 sub b Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:

Gegevens houder
Naam houder
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

: Estelle van der Ploeg
: 59734116
: Ja

'T Skooltje Kinderopvang Helmond
http://www.t-skooltje.nl
16
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

: Helmond
: Postbus 950
: 5700AZ HELMOND

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

:
:
:
:
:
:

GGD Brabant-Zuidoost
Postbus 8684
5605KR EINDHOVEN
088 0031 377
Lieke van Beek

23-05-2016
Niet van toepassing
Niet van toepassing
02-06-2016
07-06-2016
07-06-2016

: 28-06-2016
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