Inspectierapport

KOM.MIJN (KDV)
Prins Frederikstraat 67c
5951BR BELFELD
Registratienummer 174483703

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

GGD Limburg-Noord
Venlo
04-07-2016
Nader onderzoek
Definitief
12-07-2016

Inhoudsopgave
Het onderzoek ................................................................................................................. 3
Observaties en bevindingen ............................................................................................... 5
Pedagogisch klimaat ..................................................................................................... 5
Veiligheid en gezondheid ............................................................................................... 6
Inspectie-items................................................................................................................ 8
Gegevens voorziening ....................................................................................................... 9
Gegevens toezicht ............................................................................................................ 9

2 van 9
Definitief inspectierapport dagopvang nader onderzoek 04-07-2016
KOM.MIJN te BELFELD

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.
Beschouwing
Kinderdagverblijf KOM.MIJN is onderdeel van Kindercentrum KOM.MIJN/ Inie Minie en Maxie BV.
De houder exploiteert naast het kinderdagverblijf en BSO.
Het kindercentrum, dat in 1999 haar deuren heeft geopend, is sinds 2013 gehuisvest in het
Centrum voor Onderwijs en Zorg KOM.MIJN in Belfeld.
Kinderdagverblijf KOM.MIJN is een kleinschalig kindercentrum waar op de drukste dagen 28
kinderen zijn aangemeld.
Het kinderdagverblijf telt 2 verticale groepen waar kinderen in de leeftijd van 0 – 4 jaar worden
opgevangen. Op de dinsdagen, de drukste dag van de week, werkt men met een extra groep die
gebruik maakt van de ruimte van de BSO.
Deze groep, waar de kinderen van 9 tot ± 14 uur verblijven, is bestemd voor de oudste kinderen.
De dagopvang vindt plaats in twee vriendelijk ogende, voor de kinderen ingerichte groepsruimtes.
Naast de groepsruimtes kan men gebruik maken van de aan de groepen grenzende speelhal.
Buiten spelen kunnen de kinderen op de buitenspeelplaats, die aan de groepsruimtes grenst.
Hoewel het kinderdagverblijf officieel geen VVE-locatie is, werkt men naar eigen zeggen “VVEgericht”. De pedagogisch medewerkers hebben een VVE-certificaat (of volgen een cursus om dat te
behalen) en men werkt met thema’s.
Het kindercentrum is met 32 kindplaatsen in het Landelijk Register Kinderopvang opgenomen.
Inspectiegeschiedenis
Het kindercentrum wordt jaarlijks bezocht door de GGD. Onderstaand staan de bevindingen van de
inspectie uit 2014 en 2015 beschreven.
Inspectie 07-01-2014
In februari 2014 heeft er verkorte reguliere inspectie plaatsgevonden. Op grond van de inspectie is
geconcludeerd dat er niet aan alle voorschriften is voldaan.
De volgende tekortkomingen zijn geconstateerd:

de beroepskracht-kindratio is niet altijd conform de voorschriften;

de uitvoering beleid veiligheid.
Inspectie 09-07-2014
Tijdens dit incidentele onderzoek is een aanvraag om het aantal kindplaatsen van 24 naar 32 op te
hogen beoordeeld. Op grond van dit onderzoek is geconcludeerd dat het kinderdagverblijf met 32
kindplaatsen geregistreerd kan worden.
Inspectie 24-02-2015
Tijdens dit (verkorte) reguliere onderzoek is geconstateerd dat, met uitzondering van één punt,
alle getoetste inspectie items voldoen aan de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen.
Tijdens het onderzoek is een veiligheidsrisico gesignaleerd.
De gemeente heeft de houder op grond van deze constatering op 13 april 2015 een waarschuwing
gestuurd.
Inspectie 05-05-2016
Tijdens dit (verkorte) reguliere onderzoek is geconstateerd dat er op een aantal punten niet is
voldaan aan de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.
Op de volgende punten zijn overtredingen aan het licht gekomen:

de werkwijze inzake signalering en doorverwijzing met betrekking tot ontwikkelingsproblemen,
is niet in het pedagogisch beleidsplan opgenomen;
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de risico-inventarisatie gezondheid is niet compleet en zodoende niet actueel;
de risico-inventarisatie veiligheid is niet compleet en zodoende niet actueel;
er wordt onvoldoende aandacht aan een goede handhygiëne besteed.

De gemeente heeft de houder op grond van deze constatering op 2 juni 2016 een aanwijzing
gestuurd.
Huidige inspectie
De huidige inspectie, uitgevoerd op maandag 4 juli 2016, betreft en nader onderzoek waarbij de in
mei 2016 geconstateerde overtredingen opnieuw beoordeeld zijn.
Op 4 juli heeft er een kort gesprek met de houder en een aantal pedagogisch medewerkers
plaatsgevonden. Daarnaast is er op beide groepen geobserveerd waarbij getoetst is of er losse
snoeren aanwezig waren.
Naar aanleiding van het onderzoek is geconcludeerd dat de eerder geconstateerde knelpunten zijn
komen te vervallen. De punten zijn op constructieve wijze opgepakt.
Alle getoetste items voldoen aan de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.
Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Binnen dit domein is beoordeeld of de werkwijze met betrekking tot signalering en doorverwijzing
in het beleidsplan is opgenomen.
Pedagogisch beleid
De houder heeft een pedagogisch beleidsplan opgesteld waarin de binnen het kindercentrum
geldende beleid is uitgewerkt.
De werkwijze met betrekking tot signalering en doorverwijzing is in het beleidsplan opgenomen.
Gebruikte bronnen:

Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch beleidsplan versie juni 16 definitief)
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Veiligheid en gezondheid
Binnen dit domein is gecontroleerd of de eerder geconstateerde knelpunten zijn komen te
vervallen.
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
In het in mei 2016 opgestelde rapport is het volgende opgenomen:
‘Bij het in kaart brengen van de risico-inventarisaties zijn niet alle ruimtes meegenomen.
Met betrekking tot de risico-inventarisatie veiligheid is geconstateerd dat de risico’s in BSO ruimte,
die op dinsdagen door de dagopvang gebruikt wordt, niet in kaart zijn gebracht met de risicoinventarisatie voor kinderen in de leeftijd van 0 – 4 jaar.
Bij het in kaart brengen van de gezondheidsrisico’s zijn de modules “ziektekiemen” en “medisch
handelen” één keer ingevuld terwijl dat voor beide groepen apart had moeten gebeuren. Daarnaast
zijn de modules “binnenmilieu” niet in de 3 slaapkamers apart ingevuld.’
Tijdens het onderzoek is gebleken dat de ontbrekende modules zijn ingevuld. De risicoinventarisatie is zodoende actueel.
De uitkomsten van de risico-inventarisatie worden in het teamoverleg op 6 juli besproken.
Veiligheid en gezondheid in de praktijk.
In het in mei 2016 opgestelde rapport is het volgende opgenomen:
‘Op de beide groepen is gezien dat er een snoer (van de kerstverlichting die als plafonddecoratie
dient) en de TV (op groep Inktvisjes) in een lus binnen bereik van de kinderen hangt.
De houder heeft aangegeven op dit punt direct actie te ondernemen waardoor het gevaar komt te
vervallen.’
Tijdens het onderzoek is gezien dat de snoeren zijn weggehaald. Het knelpunt is hiermee komen te
vervallen.
Ook de knelpunten met betrekking tot de handhygiëne van de kinderen is constructief opgepakt.
De houder verwoord dit als volgt:
‘Daarnaast wil ik nog toevoegen dat we met een aantal personen literatuur bestudeerd hebben
rondom het handen wassen voor het eten.
Hieruit zijn een aantal actiepunten gekomen:
Literatuurstudie heeft nieuwe inzichten gebracht m.b.t. de goede en slechte bacteriën en we
passen onze werkwijze dan ook aan. Voor elke maaltijd worden de handen van alle peuters aan de
kraan gewassen met zeep en stromend water. De baby's en dreumesjes die niet bij de kraan
kunnen worden wel met een washandje met water en zeep de handen gewassen.
Om makkelijker bij de kraan te kunnen hebben we opzetstukjes geplaatst op beide kranen zodat de
veiligheid van de kinderen gewaarborgd blijft (anders gaan kinderen voor de deur staan om bij de
kraan te kunnen).’
Pedagogisch medewerker hebben tijdens het bezoek bevestigd dat de werkwijze inmiddels is
aangepast. Ook het beleid is op dit punt bijgesteld. Het knelpunt is zodoende komen te vervallen.
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Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mw. W. Smeets, directeur)

Interview anderen (Pedagogisch medewerkers)

Observaties

Risico-inventarisatie veiligheid (risico-monitor)

Risico-inventarisatie gezondheid (risico-monitor)

Inventarisatielijsten (handmatig ingevuld)

Reglement pedagogisch medewerkers kindercentrum KOMMIJN 2016
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Inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop
beroepskrachten in de dagopvang bijzonderheden in de ontwikkeling van kinderen of andere
problemen signaleren en ouders doorverwijzen naar passende instanties die hierbij verdere
ondersteuning kunnen bieden.

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub i Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop
beroepskrachten in de dagopvang worden toegerust voor de taak van signaleren en doorverwijzen
en op welke wijze zij daarbij ondersteund worden.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub j Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Veiligheid en gezondheid
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie.

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en
peuterspeelzaalwerk)

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en
peuterspeelzaalwerk)

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn
respectievelijk worden genomen in verband met de gezondheidsrisico’s, alsmede de samenhang
tussen de gezondheidsrisico’s en de maatregelen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

: KOM.MIJN
: 32
: Nee

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

:
:
:
:
:
:

Kindercentrum KOM.MIJN/ Inie Minie en Maxie BV
Prins Frederikstraat 67c
5951BR BELFELD
www.kindercentrumkommijn.nl
12039949
Ja

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

:
:
:
:
:

GGD Limburg-Noord
Postbus 1150
5900BD VENLO
088-1191200
Ad Koch

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Venlo
: Postbus 3434
: 5902RK VENLO

Gegevens toezicht

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

:
:
:
:
:
:

04-07-2016
Niet van toepassing
Niet van toepassing
12-07-2016
12-07-2016
12-07-2016

: 19-07-2016
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