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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
Kindercentrum de Groene boomhut is per 26 maart 2018 van start gegaan met zowel dagopvang
als buitenschoolse opvang aan de Elburglaan 51 in Eindhoven.
Het kindercentrum kenmerkt zich door haar kleinschaligheid. Het kinderdagverblijf biedt opvang
aan één verticale groep van maximaal 12 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. De buitenschoolse
opvang biedt opvang aan maximaal 10 kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar.
Beide houders zijn als pedagogisch medewerkers werkzaam op de Kindercentrum de Groene
Boomhut.
Kindercentrum de Groene Boomhut is gehuisvest in het Christelijk gemeenschapshuis de Bron. Het
kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang bevinden zich in de zijvleugel van het gebouw. Het
heeft een eigen ingang en is middels een gang verbonden met het gemeenschapshuis. De
dagopvang is gehuisvest op de eerste verdieping en beschikt over een dakterras. De
buitenschoolse opvang is gevestigd op de begane grond. Daarnaast heeft het kindercentrum de
beschikking over een omheind buitenspeelterrein. Deze accommodatie is eerder gebruikt door een
andere kinderopvangorganisatie.
De groepsruimtes zijn sfeervol ingericht, waarbij gebruik is gemaakt van frisse en rustige
natuurkleuren. Door de vele ramen komt er veel daglicht naar binnen.
Inspectiegeschiedenis
Onderzoek voor registratie
Op 22 februari 2018 heeft er een onderzoek voor registratie plaatsgevonden. Tijdens dit onderzoek
werd geconstateerd dat er kon worden aangenomen dat het kinderdagverblijf redelijkerwijs zou
gaan voldoen aan de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Een volledig
kwaliteitsoordeel was echter nog niet mogelijk omdat het centrum nog niet in exploitatie was.
Onderzoek na registratie
Op 5 juli 2018 heeft er een onderzoek na registratie plaatsgevonden. Tijdens dit onderzoek werd
geconstateerd dat de getoetste inspectievoorwaarden niet volledig voldeden aan de Wet
kinderopvang. Er werden drie overtredingen geconstateerd:
•
Personeel en groepen met betrekking tot een beroepskwalificatie van een beroepskracht dat
niet conform is aan de cao kinderopvang en cao welzijn en maatschappelijke dienstverlening;
•
Personeel en groepen met betrekking tot stabiliteit van de opvang voor kinderen rondom het
aantal vaste beroepskrachten aan een kind in de leeftijd tot één jaar;
•
Veiligheids- en gezondheidsbeleid met betrekking tot de aanwezigheid van ten minste één
volwassene die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen conform de in
de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere regels.
De gemeente Eindhoven heeft op deze genoemde overtredingen een schriftelijke aanwijzing
gegeven.
Nader onderzoek
Op 17 december 2018 heeft de toezichthouder kinderopvang in opdracht van de gemeente
Eindhoven een nader onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek bestaat uit een interview met de
houder, een observatie op de groep en een steekproef rondom roostering en plaatsingslijsten en
een documentenonderzoek rondom beroepskwalificatie en EHBO-kwalificatie.
Op 19 december 2018 heeft er een informatief en evaluerend gesprek plaatsgevonden met de
houder.
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Conclusie
Op grond van de huidige inspectie is geconstateerd dat de houder er in is geslaagd om de
voorgaande overtredingen, geconstateerd tijdens onderzoek na registratie 5 juli 2018, op te
lossen. De getoetste voorwaarden voldoen aan de Wet kinderopvang.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Personeel en groepen
Inleiding
Tijdens het onderzoek na registratie op 5 juli 2018 bij kinderdagverblijf de Groene boomhut
werd geconstateerd dat één van de beroepskrachten niet beschikte over een passende
beroepskwalificatie conform de cao kinderopvang en cao welzijn en maatschappelijke
dienstverlening. Daarnaast werd door middel van een steekproef van de roosters in juni en juli,
geconstateerd dat het toegestane aantal vaste beroepskrachten aan kinderen in de leeftijd tot één
jaar werd overschreden.
Hierdoor werd binnen dit domein de volgende overtredingen geconstateerd:
•
Beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding. De
beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken die voor beroepskrachten worden genoemd in de
meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk, Welzijn en
Maatschappelijke Dienstverlening worden aangemerkt als beroepskwalificatie-eisen en
bewijsstukken voor een passende opleiding. (art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1
en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 1 Regeling Wet kinderopvang)
•
Aan een kind in de leeftijd tot één jaar worden ten hoogste twee vaste beroepskrachten
toegewezen, waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van
dat kind. Indien er vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten
tegelijkertijd gewerkt wordt dan worden er ten hoogste drie vaste beroepskrachten
toegewezen aan een kind in de leeftijd tot één jaar.(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art
9 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Tijdens dit nader onderzoek zijn beide voorwaarden opnieuw getoetst.
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen
Tijdens het onderzoek is geconstateerd dat de houder er in is geslaagd, de geconstateerde
overtreding op te lossen. Geconstateerd is dat alle beroepskrachten beschikken over een passende
beroepskwalificatie conform de cao kinderopvang en cao welzijn en maatschappelijke
dienstverlening. De toezichthouder heeft de beroepskwalificatie van alle beroepskrachten, ten tijde
van het onderzoek werkzaam bij kinderdagverblijf de Groene boomhut, getoetst.
Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Tijdens dit onderzoek is geconstateerd dat de houder de er in is geslaagd de geconstateerde
overtreding met betrekking tot stabiliteit van de opvang voor kinderen op te lossen.
Door middel van een steekproef van de roosters week 49 en 50 2018 en door observatie op 17
december 2018 is geconstateerd dat aan een kind in de leeftijd tot één jaar ten hoogste twee vaste
beroepskrachten worden toegewezen, waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is
in de stamgroep van het kind.
Gebruikte bronnen:
•
Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder)
•
Interview (aanwezige beroepskrachten)
•
Observaties (17 december 2018)
•
Diploma's beroepskrachten (7 beroepskrachten)
•
Plaatsingslijsten (week 49 en 50 (2018))
•
Presentielijsten (17 december 2018)
•
Personeelsrooster (week 49 en 50 (2018))
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Veiligheid en gezondheid
Inleiding
Tijdens het onderzoek na registratie op 5 juli 2018 bij kinderdagverblijf de Groene boomhut
werd geconstateerd dat op 5 juli 2018 gedurende de ochtend geen beroepskracht aanwezig was die
beschikte over een EHBO-diploma.
Hierdoor werd binnen dit domein de volgende overtreding geconstateerd:
•
De houder draagt er zorg voor dat er gedurende de dagopvang te allen tijde ten minste één
volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen
conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere regels.(art
1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 8
Regeling Wet kinderopvang)
Tijdens dit nader onderzoek is deze voorwaarde opnieuw getoetst.
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
Tijdens dit onderzoek is geconstateerd dat de houder de er in is geslaagd de geconstateerde
overtreding met betrekking tot de te allen tijde aanwezigheid van een volwassene met een EHBOkwalificatie, op te lossen.
Geconstateerd is dat zes beroepskrachten beschikken over een EHBO-certificaat. Deze certificaten
voldoen aan de gestelde eisen. Door middel van een steekproef van de roosters is geconstateerd
dat te allen tijde een volwassenen aanwezig is die beschikt over een EHBO-kwalificatie.
Gebruikte bronnen:
•
Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder)
•
Interview (aanwezige beroepskrachten)
•
Observaties (17 december 2018)
•
EHBO certificaten (6 beroepskrachten)
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Overzicht getoetste inspectie-items
Personeel en groepen
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen
Beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding. De
beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken die voor beroepskrachten worden genoemd in de meest
recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk, Welzijn en Maatschappelijke
Dienstverlening worden aangemerkt als beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken voor een
passende opleiding.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 1 Regeling Wet
kinderopvang)

Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Aan een kind in de leeftijd tot één jaar worden ten hoogste twee vaste beroepskrachten
toegewezen, waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat
kind. Indien er vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten
tegelijkertijd gewerkt wordt dan worden er ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen
aan een kind in de leeftijd tot één jaar.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Veiligheid en gezondheid
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder draagt er zorg voor dat er gedurende de dagopvang te allen tijde ten minste één
volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen
conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere regels.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 8 Regeling
Wet kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Vestigingsnummer KvK
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:
:

Kinderdagverblijf de Groene boomhut
http://www.kdv-degroeneboomhut.nl
000037965778
12
Nee

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

:
:
:
:
:

Kinderdagverblijf de Groene Boomhut
Haringvliet 29
5626CK Eindhoven
69625980
Ja

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

:
:
:
:
:

GGD Brabant-Zuidoost
Postbus 8684
5605KR EINDHOVEN
088 0031 377
Antonet Hesius

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Eindhoven
: Postbus 90150
: 5600RB EINDHOVEN

Gegevens toezicht

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

:
:
:
:
:
:

17-12-2018
Niet van toepassing
Niet van toepassing
19-12-2018
21-12-2018
21-12-2018

: 31-12-2018
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