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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
Kids-World is een kinderopvang organisatie met momenteel vier vestigingen voor dagopvang en
buitenschoolse opvang in Leende, Eersel en Valkenswaard.
Kids-World in Valkenswaard biedt opvang aan in drie groepen dagopvang, een babygroep, een
dreumesgroep en een peutergroep. Daarnaast wordt er ook buitenschoolse opvang aangeboden.
Het kindercentrum is gevestigd in een voormalige pastorie aan de doorgaande weg in
Valkenswaard.
De baby en dreumesgroep maken gebruik van de begane grond, de peutergroep gebruikt de eerste
verdieping van het pand. De BSO is gehuisvest op de 2e verdieping.
Achter het gebouw ligt een ruime tuin waar zowel de dagopvang als de buitenschoolse opvang
gebruik van maakt.
Inspectiegeschiedenis
2014-09-09: aangekondigd onderzoek na registeropname
Tijdens deze inspectie zijn alle items die op het kinderdagverblijf van toepassing zijn onderzocht.
Alle getoetste items voldeden aan de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.
2015-08-11: onaangekondigd inspectiebezoek
Alle getoetste items voldeden aan de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.
2016-08-30: onaangekondigd inspectiebezoek
Alle getoetste items voldeden aan de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Er
werd een aandachtspunt geconstateerd ten aanzien van de pedagogische praktijk.
2017-06-16 jaarlijkse inspectie
Tijdens deze inspectie werden er meerdere overtredingen geconstateerd. Deze overtredingen
betroffen de volgende items: veiligheid en gezondheid, binnenruimte en informatieverstrekking.
Daarnaast is er een aandachtspunt ruimte babygroep.
Tevens werd er een nulmeting uitgevoerd ten aanzien van de voorwaarden VVE, de bevindingen
hiervan zijn weergegeven in een apart document.
Huidige inspectie
De gemeente Valkenswaard heeft gehandhaafd door op 14-11-2017 een aanwijzing te sturen naar
de houder met het verzoek de overtredingen op te lossen. De GGD heeft de opdracht gekregen om
een nader onderzoek uit te voeren.
Op donderdag 15-02-2018 is er een onaangekondigd nader onderzoek uitgevoerd op de
overtredingen uit de vorige inspectie. Tevens heeft er direct een gesprek plaats gevonden met de
houder.
Conclusie
De houder heeft een aantal maatregelen genomen om overtredingen geconstateerd tijdens de
vorige inspectie op te lossen. Dit heeft er echter nog niet toe geleid dat alle overtredingen zijn
opgelost. Er is nog een ongecertificeerde box in de babygroep aanwezig waardoor er niet wordt
voldaan aan de eisen ten aanzien vanuit de Wet Kinderopvang.

Advies aan College van B&W
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid.
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Observaties en bevindingen
Veiligheid en gezondheid
Tijdens de huidige inspectie wordt beoordeeld of de overtredingen geconstateerd tijdens de vorige
inspectie zijn opgelost.
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
Bevindingen vorige inspectie
Tijdens het vorige inspectiebezoek zijn er de volgende overtredingen geconstateerd.
De risico- inventarisatie gezondheid betrof niet de actuele situatie.
In de risico-inventarisatie gezondheid stond dat bij warmte zonwering en gordijnen worden
gesloten. Er waren echter op meerdere plekken geen gordijnen of zonwering aanwezig.
Daarnaast was er een hitteprotocol opgesteld dat niet is afgestemd op de locatie.
Er is tevens gezien dat de risico-inventarisatie veiligheid niet de actuele situatie betrof
De algehele indruk was dat er deze locatie te maken heeft met achterstallig onderhoud zowel
binnen als buiten.
Ten aanzien van het veiligheidsbeleid werd gezien dat er veel zaken waren de risico's met zich
meebrachten. Zo is tijdens de observatie gezien dat:








op de babygroep was een grondbox aanwezig, deze was niet opgenomen in de risicoinventarisatie. Deze stond niet vast en schoof heen en weer als er kinderen tegenaan hingen.
Hierdoor bestond het gevaar dat er andere kinderen of vingers tussen het hekwerk klem
kwamen te zitten;
het poortje van de grondbox zat niet goed vast. Tijdens de observatie viel het poortje op een
kind dat op de grond zat;
verwarmingsbuizen misten bescherming op de babygroep waardoor er risico bestond dat
kinderen zich hieraan verbranden. In de risico-inventarisatie stond echter dat kinderen hier
niet bij kunnen. Op de babygroep is gezien dat kinderen dit wel kunnen;
er was geen zonwering of gordijnen bij diverse ramen in het centrum aanwezig waardoor het
niet mogelijk was om het veiligheidsprotocol te volgen. Hierdoor kon de temperatuur niet in
alle ruimtes gereguleerd worden. Beroepskrachten op de babygroep gaven ook aan dat het erg
warm kon worden;
De houder kan niet aantoonbaar maken gebruik te maken van gecertificeerde bedjes in de
slaapkamers. Artikel 3 van de 'Warenwetregeling nadere eisen kinderbedden en boxen
kinderopvang' luid: Kinderbedden en - boxen die in de kinderopvang in gebruik zijn op het
tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling en die voldoen aan de regelgeving zoals die
luidde direct voor dat tijdstip, mogen daar nog worden gebruikt tot 1 januari 2016. De
inwerkingtreding van deze regeling is gelegen op 26 juli 2008. Concreet betekent dit dat alle
kinderbedden en boxen die zijn aangeschaft na 26 juli 2008 moeten voldoen aan de eisen uit
de "Warenwetregeling nadere eisen kinderbedden en boxen kinderopvang".

Bevindingen huidige inspectie
De houder dient per 01-01-2018 een beleid veiligheid- en gezondheid op te stellen en heeft geen
wettelijke plicht meer tot het uitvoeren van risico-inventarisaties.
De houder heeft een beleid veiligheid en gezondheid opgesteld, deze is tijdens dit nader onderzoek
ingezien. Er is gezien dat deze nog niet voldoet aan alle nieuwe eisen vanuit de Wet Kinderopvang.
Dit is gecommuniceerd naar de houder en deze zal tijdens de jaarlijkse inspectie meegenomen
worden in de beoordeling.
Er heeft op donderdag 15-02-2018 een observatie op de groepen en een gesprek met de houder
plaats gevonden.
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Daarbij is geconstateerd dat:

de houder nieuwe bedjes heeft aangeschaft voor de babygroep. Deze voldoen aan de gestelde
eisen.

de houder heeft voor een aantal ramen gordijnen geplaatst. Er is gezien dat de andere
gordijnen klaar staan op het kantoor. De houder heeft aangegeven dat deze de komende
weken worden geplaatst.

de radiatorbuizen op de babygroep zijn voorzien van bescherming zodat de kinderen zich niet
kunnen bezeren aan de hitte van de buizen.

de houder heeft aangegeven in gesprek dat men bezig is om het pand van boven
naar beneden op te knappen.
Conclusie
De overtredingen ten aanzien van het veiligheids- en gezondheidsbeleid zijn niet allemaal opgelost.
De grondbox staat nog steeds op de babygroep en de houder kan hier geen certificaat van
aanleveren.
Artikel 3 van de 'Warenwetregeling nadere eisen kinderbedden en boxen kinderopvang' luid:
Kinderbedden en - boxen die in de kinderopvang in gebruik zijn op het tijdstip van
inwerkingtreding van deze regeling en die voldoen aan de regelgeving zoals die luidde direct voor
dat tijdstip, mogen daar nog worden gebruikt tot 1 januari 2016. De inwerkingtreding van deze
regeling is gelegen op 26 juli 2008. Concreet betekent dit dat alle kinderbedden en boxen die zijn
aangeschaft na 26 juli 2008 moeten voldoen aan de eisen uit de "Warenwetregeling nadere eisen
kinderbedden en boxen kinderopvang".
Op basis hiervan is geconstateerd dat de overtreding van de volgende voorwaarde(n) nog niet is
hersteld:

De houder heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de veiligheid en
gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder draagt
er zorg voor dat er in de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt
gehandeld.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (d.d.: 15-02-2018 tijd: 16.00-17.30 uur mw.
P. Priem)

Interview (beroepskrachten)

Observaties (d.d.: 15-02-2018 16.00-17.00 uur)
Beleid veiligheid en gezondheid
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Accommodatie
Tijdens de huidige inspectie wordt gekeken of de overtreding uit de vorige inspectie ten aanzien
van de binnenruimte is opgelost.
Eisen aan ruimtes
Bevindingen vorige inspectie
Overtreding
Ten tijde van inspectie werd gezien dat de babygroep beschikt over onvoldoende bedjes op de
babygroep. Er waren 7 bedjes aanwezig terwijl er 9 kindplaatsen zijn op de babygroep. Er dienen 9
bedjes aanwezig te zijn.
Aandachtspunt
De babygroep maakt gebruik van een extra ruimte voor de slaapkamer. Deze ruimte is nodig om
het aantal benodigde vierkante meters te behalen maar moet ook in de praktijk gebruikt worden.
Tijdens de inspectie werd gezien dat het lastig is om deze ruimte bij de groep te betrekken
aangezien beroepskrachten nauwelijks zicht hebben op de kinderen. Kinderen in deze leeftijd zijn
nog te klein om zonder toezicht te spelen.
Aangezien beroepskrachten zich hiervan bewust zijn en ook aangeven om te kijken of er
mogelijkheden zijn om dit te verbeteren werd het gezien als aandachtspunt.
Bevindingen huidige inspectie
Tijdens de huidige inspectie is gezien dat er nieuwe bedjes zijn aangeschaft welke voldoen aan de
veiligheidsvoorschriften voor de kinderopvang.
Het zijn vier duoslapers met in totaal 8 slaapplaatsen en één evacuatiebedje, waarmee er wordt
voldaan aan het aantal slaapplaatsen van 9.
Aandachtspunt
Het aandachtspunt uit de vorige inspectie blijft staan. Er zijn ten tijde van inspectie nog geen
concrete acties uitgezet. Uit het gesprek met de houder komt naar voren dat ze met de
beroepskrachten aan het inventariseren zijn wat de mogelijkheden zijn voor deze ruimte, er wordt
gedacht aan het plaatsen van een spiegel.
Conclusie
Er wordt nu voldaan aan de voorwaarde met betrekking tot het aantal slaapplaatsen. Het
aandachtspunt ten aanzien van de extra ruimte voor de slaapkamer blijft staan en wordt de
volgende inspectie opnieuw meegenomen in de beoordeling.
Gebruikte bronnen:

Interview (beroepskrachten)

Observaties (d.d.: 15-02-2018 16.00-17.00 uur)
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Ouderrecht
Tijdens de huidige inspectie is gekken of de overtreding ten aanzien van de informatieverstrekking
is opgelost.
Informatie
Bevindingen vorige inspectie
Overtreding
Tijdens de inspectie is gezien dat de inspectierapporten van voorgaande jaren op de website via
een link zijn geplaatst. Echter werkte deze link niet.
De houder dient de inspectierapporten voor de ouders inzichtelijk te maken.
Bevindingen huidige inspectie
Tijdens de huidige inspectie is gezien dat de website van Kids-World is vernieuwd en de geplaatste
link leidt naar het laatste inspectierapport.
Conclusie
De overtreding ten aanzien van het inzichtelijk maken van het inspectierapport is hiermee opgelost
en er wordt voldaan aan de eis gesteld vanuit de wet Kinderopvang.
Gebruikte bronnen:

Website (https://www.kinderopvang-kids-world.nl/pagina/12965/eindhovensewegvalkenswaard)
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Overzicht getoetste inspectie-items
Veiligheid en gezondheid
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid
van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder draagt er zorg voor dat
er in de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt gehandeld.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Accommodatie
Eisen aan ruimtes
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)

Ouderrecht
Informatie
De houder informeert ouders en personeel over het inspectierapport door het zo spoedig mogelijk
na ontvangst op de eigen website te plaatsen op een gemakkelijk vindbare plaats. Indien geen
website aanwezig is legt de houder een afschrift van het inspectierapport ter inzage op een voor
ouders en personeel toegankelijke plaats.
(art 1.54 lid 2 en 3 Wet kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Vestigingsnummer KvK
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:
:

Kids-World Valkenswaard
http://www.kinderopvang-kids-world.nl
000851379606
41
Ja

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

:
:
:
:
:

Kinderopvang Kids World
Klappermanstraat 8a
5554EM Valkenswaard
54631319
Ja

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

:
:
:
:
:

GGD Brabant-Zuidoost
Postbus 8684
5605KR EINDHOVEN
088 0031 377
Monique Huijser

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Valkenswaard
: Postbus 10100
: 5550GA VALKENSWAARD

Gegevens toezicht

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

:
:
:
:
:
:

15-02-2018
Niet van toepassing
Niet van toepassing
23-03-2018
27-03-2018
27-03-2018

: 13-04-2018
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