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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
In opdracht van de gemeente Sint Michielsgestel, heeft de GGD op 18 april 2018 nader onderzoek
uitgevoerd bij kinderdagverblijf kdv Berenhuis, Schuurkerkpad 33 te Berlicum
In dit nader onderzoek zijn de voorwaarden waaraan tijdens de reguliere inspectie van 19
december 2017, niet werd voldaan opnieuw bekeken.
Het betreft hier een uitgebreide documenten onderzoek.
Item 3.2 Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen
Bij de inzet van beroepskrachten in opleiding wordt rekening gehouden met de opleidingsfase
waarin zij zich op dat moment bevinden. De inzet gebeurt overeenkomstig de voorwaarden zoals
opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 2 en 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen).
Item 3.3 Aantal beroepskrachten
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige
kinderen in de groep bedraagt ten minste:
- 1 beroepskracht per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar;
- 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar;
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar;
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar.
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale-aantal beroepskrachten
berekend met de rekentool op wwvv.rijksoverheid.nl.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2
en 3 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 7 en 8 Regeling kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen).
Bevindingen:
Uit alle beschikbare informatie heeft de toezichthouder kunnen vaststellen, dat de pedagogisch
medewerker in opleiding voor 100% mag worden ingezet.
Conclusie: de voorgaande overtredingen zijn opgelost.
Voor een nadere toelichting verwijs ik u naar het betreffende domein in het rapport.
Advies aan College van B&W
Geen handhaving.

voorgaande overtredingen zijn opgelost
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Observaties en bevindingen
Personeel en groepen
In dit domein is beoordeeld of de houder voldoet aan de voorwaarden:

passende beroepskwalificatie

beroepskracht-kindratio
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen
De situatie van de Pedagogisch medewerker in opleiding is opnieuw beoordeeld.
Uit alle beschikbare informatie kan nu worden geconcludeerd, dat de Pedagogisch medewerker in
opleiding volledig (voor 100%) ingezet mag worden. Dit is conform de voorwaarden die zijn
opgenomen in de meest recente cao-kinderopvang.

Aantal beroepskrachten
De voorgaande overtreding van de beroepskracht-kindratio (inspectie: 19 december 2017) was
gebaseerd op het onjuist inzetten van de Pedagogisch medewerker in opleiding (PMIO-er).
Aangezien nu is vastgesteld dat de PMIO-er volledig (100%) mag worden ingezet, kan de PMIOer volwaardig mee worden genomen in de vaststelling van de beroepskracht-kindratio.
Hiermee zijn de voorgaande vastgestelde overtredingen opgelost.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder)

Diploma's beroepskrachten

Ontwikkelplan PMIO

CAO Kinderopvang

Kennisnet GGD-Nederland
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Overzicht getoetste inspectie-items
Personeel en groepen
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen
De inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs geschiedt overeenkomstig de voorwaarden
opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang en de cao welzijn en
maatschappelijke dienstverlening (cao sociaal werk), met dien verstande dat gedurende de
dagopvang maximaal een derde deel van het totaal minimaal aantal op het kindercentrum in te
zetten beroepskrachten, bestaat uit beroepskrachten in opleiding of stagiairs. Het minimaal op het
kindercentrum in te zetten beroepskrachten wordt gevormd door de optelsom van het op grond
van artikel 7 van het Besluit kwaliteit kinderopvang minimaal aantal in te zetten beroepskrachten
op de afzonderlijke stamgroepen.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9 Regeling Wet
kinderopvang)

Bij het bepalen van de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs wordt rekening
gehouden met de opleidingsfase waarin zij zich op dat moment bevinden.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 8 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Aantal beroepskrachten
De verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige
kinderen in een stamgroep (beroepskracht-kindratio) wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage
1a, onderdeel a bij het besluit en de daarbij behorende rekenregels.
Gebruik kan worden gemaakt van de rekentool op de website www.1ratio.nl
Indien bij dagopvang per dag ten minste tien aaneengesloten uren opvang wordt geboden, kunnen
in afwijking van het vereist aantal minimaal in te zetten beroepskrachten, voor ten hoogste drie
uren per dag minder beroepskrachten worden ingezet. Dit met inachtneming van de in het
pedagogisch beleidsplan vastgestelde tijden waarop minder beroepskrachten kunnen worden
ingezet dan minimaal vereist op grond van de beroepskracht-kindratio alsmede de tijden waarop in
ieder geval niet daarvan wordt afgeweken.
Gedurende de uren dat minder beroepskrachten worden ingezet wordt ten minste de helft van het
aantal vereiste beroepskrachten ingezet. De afwijkende inzet kan op de dagen van de week
verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a en 7 lid 1, 2 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:

Kinderdagverblijf Berenhuis
http://www.berenhuis.nl
76
Ja

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

:
:
:
:
:
:

Stichting Kinderopvang Berenhuis
Schuurkerkpad 33
5258AE Berlicum
www.beertjeshuis.nl
41084279
Ja

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

:
:
:
:
:

GGD Hart voor Brabant
Postbus 3024
5003DA Tilburg
088-3686845
L.J. Procee

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Sint-Michielsgestel
: Postbus 10000
: 5270GA SINT-MICHIELSGESTEL

Gegevens toezicht

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

:
:
:
:
:
:

18-04-2018
Niet van toepassing
Niet van toepassing
19-04-2018
19-04-2018
19-04-2018

: 10-05-2018
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