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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.
Bij dit onderzoek beoordeelt de toezichthouder opnieuw de eisen die tijdens het vorige onderzoek
niet voldeden. Het betreft hierbij voorwaarden ten aanzien van het veiligheids - en
gezondheidsbeleid.
Op het moment van inspectie heerst er een pandemie. Om verdere verspreiding van het Corona
virus te voorkomen heeft de toezichthouder tijdens de inspectie de richtlijnen van het RIVM in acht
genomen. De inspectie is hierdoor in aangepaste vorm uitgevoerd.
Er heeft een rondgang door het pand plaatsgevonden en er is documentenonderzoek verricht. Er is
getracht om het bezoek op de locatie zo kort mogelijk te houden. Eventuele interviews met de
houder en/of beroepskrachten zijn op afstand uitgevoerd.

Beschouwing
In de beschouwing staan de resultaten van dit nader onderzoek. Na de feiten over het
kindercentrum en de inspectiegeschiedenis, volgen de bevindingen op hoofdlijnen. Deze
bevindingen worden elders in het rapport per domein verder uitgewerkt.
Feiten over dit kindercentrum
Kinderdagverblijf 'Het Zonneroosje' maakt onderdeel uit van organisatie C hristelijke Opvang De
Kindertuin. Deze organisatie biedt kinderopvang in Rijssen, Enter en Notter.
Het kinderdagverblijf (KDV) is samen met een buitenschoolse opvang (BSO) van dezelfde houder,
gevestigd in basisschool Johan Friso.
Het KDV is in 2016 op deze locatie gestart met peuteropvang in de ochtenden en buitenschoolse
opvang.
In juli 2017 heeft de houder een tweede groep geopend voor opvang van 0 -4 jarigen. Deze groep
is van maandag t/m vrijdag hele dagen geopend.
Inspectiegeschiedenis









11-01-2018; Het aantal kindplaatsen is opgehoogd van 27 naar 28.
12-10-2018; Tijdens het jaarlijks onderzoek wordt aan alle getoetste voorwaarden voldaan.
15-02-2019; Tijdens het jaarlijks onderzoek wordt aan de getoetste voorwaarden voldaan.
27-10-2020; Tijdens het jaarlijks onderzoek zijn tekortkomingen geconstateerd binnen de
domeinen 'voorschoolse educatie' en 'personeel en groepen'.
16-03-2020; Tijdens het nader onderzoek is de tekortkoming binnen het domein 'personeel en
groepen' opgeheven. Aan de voorwaarde binnen het domein 'voorschoolse educatie' wordt niet
voldaan.
04-05-2020; Tijdens dit nader onderzoek is de tekortkoming binnen het domein 'voorschoolse
educatie' opgeheven.
18-02-2021; Tijdens dit jaarlijks onderzoek is zijn tekortkomingen geconstateerd binnen de
domeinen 'voorschoolse educatie' en 'veiligheid en gezondheid'.

Bevindingen huidige inspectie op hoofdlijnen
Tijdens dit nader onderzoek zijn de tekortkomingen opgeheven.
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Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Tijdens dit onderzoek is enkel de voorwaarde binnen dit domein onderzocht waaraan de vorige
keer niet voldaan werd.
Deze locatie biedt gesubsidieerde voorschoolse educatie (VE) aan. Voor de VE gelden er eisen voor
de inhoud en uitvoering in de praktijk van het pedagogisch beleidsplan, de opleiding en het
taalniveau van de beroepskrachten en het opleidingsplan.
Voorschoolse educatie
Bij het jaarlijks onderzoek op 18-02- 2021 werd ten aanzien van het beleid op voorschoolse
educatie en het opleidingsplan van de houder het volgende geconstateerd:
Aan de voorwaarde betreffende het opleidingsplan werd niet voldaan:
In het opleidingsplan De Kindertuin 2020-2021 komt onvoldoende naar voren op welke wijze de
kennis en vaardigheden (als genoemd in het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse
educatie) van de beroepskrachten voorschoolse educatie worden onderhouden voor het jaar 2021.
In het opleidingsplan schrijft de houder bijvoorbeeld: ..'Voor de collega’s die vóór 2020 zijn
gecertificeerd in de VVE wordt dit schooljaar een hercertificering VVE aangeboden'. Deze
hercertificering heeft de toezichthouder in het jaar 2020 van het opleidingsplan terug gezien en
voor het afgelopen jaar (2020) akkoord bevonden. De voorwaarde stelt dat de houder jaarlijks een
opleidingsplan vaststelt, waaruit blijkt op welke wijze de kennis en de vaardigheden van de
beroepskrachten VE worden onderhouden.
Tevens lijken de genoemde opleidingen voor het jaar 2021 geen raakvlak te hebben met de vooren vroegschoolse educatie. Dit is door de houder niet nader uitgelegd.
Opleidingsplan De Kindertuin 2020/2021 loopt van augustus 2020 tot augustus 2021. De weergave
van hoe de houder er zorg voor draagt dat de kennis en vaardigheden worden onderhouden, is
wellicht onvolledig in dit opleidingsplan aangezien de periode van augustus t/m december
ontbreken.
Op dit moment is niet controleerbaar of beroepskrachten jaarlijks de juiste (bij) scholing
ontvangen.
Tijdens dit nader onderzoek op 31-05-2021 heeft de toezichthouder het opleidingsplan opnieuw
opgevraagd en beoordeeld.
De houder beschrijft in het opleidingsplan VVE 2021 hoe de kennis en vaardigheden van de
beroepskrachten VE worden onderhouden. De houder omschrijft op welke wijze de opleidingen
betrekking hebben op de voorschoolse educatie en wanneer zij gevolgd worden.
Conclusie
De tekortkoming is opgeheven. Aan de getoetste voorwaarde wordt voldaan.
Gebruikte bronnen



Opleidingsplan voorschoolse educatie (Peuteropvang De Vlinder, 2021)
Inspectierapport 18-2-2021
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Veiligheid en gezondheid
Dit onderzoek richt zich binnen dit domein enkel tot de voorwaarde waaraan tijdens het vorige
onderzoek niet voldaan werd. Van de beoordeelde eis staat een beschrijving van wat bekeken,
gelezen en/of besproken is.
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
Bij het jaarlijks onderzoek op 18-02-2021 werd ten aanzien van het veiligheids- en
gezondheidsbeleid van de houder het volgende geconstateerd:
Tijdens de inspectie staan er drinkbekers opgestapeld op het keukenblok. Tegenover het
keukenblok bevindt zich de verschoontafel.
De beroepskracht vertelt tijdens het interview dat zij het keukenblok gebruiken voor het handen
wassen na het verschonen en tevens voor het bereiden van voedsel/drinken. De beroepskracht
geeft aan dat zij na het verschonen desinfectiemiddel gebruiken. Dit pompje is na een
aandachtspunt vanuit het inspectierapport van 2020 geplaatst.
Echter beschrijft de houder in haar beleid dat er na het verschonen handen worden gewassen met
water en zeep.
Tevens staat in het beleid he t volgende over handen wassen beschreven:
..'Bij de peutergroep bevindt de verschoontafel zich in de groep, dichtbij het keukenblok. Dit
keukenblok wordt niet gebruikt voor de bereiding van voedsel, enkel om handen te wassen na het
verschonen. De bereiding van het voedsel vindt plaats in het KDV. Na de bereiding wordt het eten
aan tafel genuttigd. Op deze manier proberen we het verspreiden van ziekteverwekkers te
voorkomen.'
De bereiding van voedsel/drinken gebeurt nu op dezelfde plaats daar waar handen gewassen
worden na het verschonen. Hierdoor ontstaat het risico op kruisbesmetting. De houder dient voor
deze situatie een passende oplossing te vinden.
Tijdens dit nader onderzoek op 31-05-2021 is gebleken dat de tekortkoming is opgelost.
De houder heeft in de groepsruimte, naast de verschooltafel, een handenwasgelegenheid
geplaatst.
Conclusie
De tekortkoming is opgeheven. Aan de getoetste voorwaarde wordt voldaan.
Gebruikte bronnen



Observatie(s) (op locatie de handenwasgelegenheid gezien)
Inspectierapport 18-02-2021
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Voorschoolse educatie
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden, stelt jaarlijks
voor elke locatie voorschoolse educatie een opleidingsplan vast dat in elk geval tot uitdrukking
brengt op welke wijze de kennis en vaardigheden (als genoemd in het Besluit basisvoorwaarden
kwaliteit voorschoolse educatie) van de beroepskracht voorschoolse educatie worden onderhouden.
De houder geeft op concrete en toetsbare wijze uitvoering aan het opleidingsplan, evalueert het
plan jaarlijks en stelt het plan aan de hand van de evaluatie zo nodig bij.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie )

Veiligheid en gezondheid
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is
aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen,
teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het
risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich
verwezenlijken.
De houder van een kindercentrum beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op het inperken van
het risico op grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze waarop hij de dagopvang zodanig
organiseert dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair de werkzaamheden
uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang )
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening

: het Zonneroosje

Website

: http://www.dekindertuin.nl

Vestigingsnummer KvK

: 000029948673

Aantal kindplaatsen

: 28

Gesubsidieerde voorschoolse educatie

: Ja *

* De inhoud van dit rapport wordt gedeeld met de Inspectie van het Onderwijs. De Inspectie van
het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van de voorschoolse educatie op de
kinderdagverblijven (voorscholen) en kan onder andere op basis van het GGD-rapport besluiten tot
een onderzoek. Tevens bekijkt de Inspectie van het Onderwijs of er in de gemeente afspraken zijn
gemaakt over de voor- en vroegschoolse educatie (artikel 1.63 lid 6 Wet kinderopvang).

Gegevens houder
Naam houder

: Christelijke Opvang de Kindertuin BV

Adres houder

: De Stroekeld 2

Postcode en plaats

: 7462 ZB Rijssen

KvK nummer

: 60381221

Aansluiting geschillencommissie

: Ja

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD

: GGD Twente

Adres

: Postbus 1400

Postcode en plaats

: 7500 BK Enschede

Telefoonnummer

: 053-4876700

Onderzoek uitgevoerd door

: M. Dijkgraaf

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente

: Rijssen-Holten

Adres

: Postbus 244

Postcode en plaats

: 7460 AE RIJSSEN
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Planning
Datum inspectie

: 31-05-2021

Opstellen concept inspectierapport

: Niet van toepassing

Zienswijze houder

: Niet van toepassing

Vaststelling inspectierapport

: 31-05-2021

Verzenden inspectierapport naar houder

: 31-05-2021

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 31-05-2021

Openbaar maken inspectierapport

: 21-06-2021
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