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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 aangekondigd incidenteel onderzoek.
Beschouwing
Inspectie maandag 22 januari 2018
In opdracht van de gemeente Boxmeer heeft de GGD een aangekondigd incidenteel onderzoek
uitgevoerd bij Dagopvang De Dag Door (KDV). Dit incidenteel onderzoek heeft zich enkel gericht op
die voorwaarden die betrekking hebben op de uitbreiding. De houder heeft een wijzigingsverzoek
ingediend voor ophoging van het aantal kindplaatsen van 13 naar 21 kindplaatsen. De houder
opent een tweede stamgroep in een nieuwe groepsruimte voor de opvang van maximaal 8
kinderen.
Er heeft een bezoek aan de locatie plaatsgevonden, er is overleg gevoerd met beide houders en
een aantal documenten zijn beoordeeld.
Tijdens dit onderzoek blijkt dat er voldoende binnenspeelruimte beschikbaar is voor de gevraagde
21 kindplaatsen. Tevens is de nieuwe situatie beschreven in het pedagogisch beleid en zijn er
passende maatregelen getroffen om de risico's op het gebied van veiligheid en gezondheid te
reduceren.
Conclusie
Dagopvang De Dag Door (KDV) voldoet aan alle, tijdens dit incidenteel onderzoek, getoetste
voorwaarden zoals genoemd in de Wet Kinderopvang.
De toelichting op de bevindingen van de toezichthouder kunt u teruglezen in het vervolg van dit
rapport. Aan het einde van dit rapport treft u een overzicht aan van de inspectie-items die zijn
beoordeeld.

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.
Het aantal kindplaatsen voor deze locatie te verhogen naar 21 kindplaatsen.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Binnen dit domein is het pedagogisch beleidsplan beoordeeld op beperkte items. Het betreft de
items die betrekking hebben op de aangevraagde uitbreiding.
Er wordt voldaan aan de gestelde eisen.
Pedagogisch beleid
Dagopvang De Dag Door (KDV) beschikt over een pedagogisch beleidsplan (versie oktober 2017)
waarin de voor dat kindercentrum kenmerkende visie op de omgang met kinderen is beschreven.
De houder geeft aan dat het plan in de conceptfase meermalen is voorgelegd aan de
oudercommissie en het team. Het plan is nu vastgesteld. Echter, het is een groeidocument,
waarvan de houder aan geeft dat het pedagogisch plan meermalen per jaar staat geagendeerd ter
bespreking en aanpassing op het groepsoverleg.
Tevens staat in het pedagogisch beleidsplan opgenomen dat er vanaf januari 2018 uitbreiding gaat
plaatsvinden van 1 naar 2 verticale stamgroepen. Er is één stamgroep van maximaal 16 kinderen
in de leeftijd van 0-4 jaar. En een nieuw te openen stamgroep van maximaal 8 kinderen in de
leeftijd van 0-4 jaar.
De werkwijze van beide groepen staat beschreven.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke

Pedagogisch beleidsplan (Versie oktober 2017)
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Veiligheid en gezondheid
Binnen dit domein is enkel beoordeeld of er grote veiligheids- en/of gezondheidsrisico's aanwezig
zijn in de nieuwe groepsruimte en of er passende maatregelen genomen zijn.
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder heeft het veiligheids- en gezondheidsbeleid schriftelijk vastgelegd in het beleidsplan. Dit
beleidsplan veiligheid en gezondheid is gedeeltelijk beoordeeld tijdens dit incidenteel onderzoek.
De houder heeft in het plan in ieder geval voorzien in een beschrijving van:
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen;
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen.
Daarnaast heeft er observatie in de praktijk plaats gevonden. Daaruit blijkt dat er passende
maatregelen zijn getroffen in de nieuwe groepsruimte. Dit blijkt onder andere uit:
- er zijn safestrips aangebracht op de toegangsdeur naar de kindertoiletten.
- de verwarmingen zijn omkast.
- er is aandacht voor ventilatie van de ruimte.
Een nog openstaand actiepunt is om een vertrager te plaatsen op de schuifdeuren die toegang
geven tot de groepsruimte. Deze vertrager is in bestelling.
Conclusie luidt dat er voldaan is aan de beperkt getoetste voorwaarden binnen het domein
veiligheid en gezondheid.
Gebruikte bronnen:
Beleidsplan veiligheid en gezondheid
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Accommodatie
Binnen dit onderdeel is enkel de nieuwe groepsruimte beoordeeld. Tevens is de buitenruimte van
het kindcentrum beoordeeld. Hierbij gaat het om het aantal beschikbare vierkante meters per kind
en de inrichting van de ruimten.
Het kindercentrum voldoet aan alle onderzochte voorwaarden met betrekking tot accommodatie en
inrichting.

Eisen aan ruimtes
De nieuw te openen groepsruimte is gelegen naast de reeds in gebruik zijnde groepsruimte. De
toiletruimte bevindt zich tussen beide stamgroepruimtes in. Er is een aparte slaapkamer
gerealiseerd naast de nieuwe groepsruimte. Hier staat 1 dubbel bedje, waar aldus 2 kinderen te
slapen kunnen worden gelegd. Tevens is er een halletje waar de ouders binnen komen en waar
wandelwagens gestald kunnen worden.
In de nieuwe groepsruimte staat een hoge tafel met 2 bankjes waaraan de kinderen gezamenlijk
kunnen eten of bijvoorbeeld knutselen. Verder is de ruimte passend ingericht voor de leeftijd van
de op te vangen kinderen. Er is onder andere een grondbox aanwezig voor de allerkleinsten,
diverse losse spelmaterialen en een 'huisje' met kussens waar de kinderen in kunnen spelen.
Tevens staat er een keukenblok en een verschoontafel in de ruimte.
De nieuwe groepsruimte heeft de volgende afmetingen: 4.25 x 7 meter, is 29,75 m2. Dit is
voldoende voor de opvang van maximaal 8 kinderen.
De buitenruimte is aangrenzend aan het kindcentrum. Deze ruimte is niet gemeten, maar duidelijk
is dat er voldoende m2 buitenspeelruimte beschikbaar is voor het maximaal aantal op te vangen
kinderen op deze locatie. De ruimte is natuurlijk en uitdagend ingericht. Daarnaast zijn er losse
spelmaterialen aanwezig.

Gebruikte bronnen:

Interview

Observaties

Plattegrond

Pedagogisch beleidsplan (Versie oktober 2017)
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder draagt er zorg voor dat
in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld.
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)

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; art 3 lid 2d Besluit kwaliteit kinderopvang)

Veiligheid en gezondheid
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder of voorgenomen houder stelt het veiligheids- en gezondheidsbeleid schriftelijk vast en
verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder evalueert, en indien nodig actualiseert, het
veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden na opening van het kindercentrum. Daarna
houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid actueel.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de
opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich brengt, waarbij in ieder geval
wordt ingegaan op:
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen;
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen;
- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding,
stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3b 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

:
:
:
:
:

Dagopvang & BSO De Dag Door
http://www.dedagdoor.nl
000000103594
13
Nee

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

:
:
:
:
:

V.O.F. De dag door
de Raetsingel 5
5831KC Boxmeer
50392832
Ja

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

:
:
:
:
:

GGD Hart voor Brabant
Postbus 3024
5003DA Tilburg
088-3686845
M. van de Laar

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Boxmeer
: Postbus 450
: 5830AL BOXMEER

Gegevens toezicht

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

:
:
:
:
:
:

22-01-2018
23-01-2018
23-01-2018
24-01-2018
24-01-2018
24-01-2018

: 14-02-2018
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
Er zijn geen op- of aanmerkingen ten aanzien van dit rapport.
Met vriendelijke groet,
Germa Jans en Silvia Linders
Kinderopvang De Dag Door
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