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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft
een onaangekondigd jaarlijks onderzoek.
Het tweede jaarlijkse onderzoek richt zich op de domeinen Pedagogisch klimaat en Veiligheid en
gezondheid.
Beschouwing
Kindercentrum Het Witte Wiel is in november 2009 gestart in een voormalig kantoorpand met
bedrijfshal aan de Provincialeweg in Veldhoven. In 2014 heeft er een houder-wisseling
plaatsgevonden. Er is een nauwe samenwerking met de kindercentra die vallen onder de koepel
Klokje rond. De beide kindercentra vallen onder de verantwoordelijkheid van dezelfde houder en
worden door dezelfde manager geleid in de praktijk.
Het kindercentrum bestaat uit twee babygroepen (op de begane grond) en twee peutergroepen (op
de eerste etage). De groepsruimten van de baby's zijn verbouwd, waardoor de ruimtes nu ruimer
zijn opgezet, namelijk 56,6 m2 en 48 m2. Daarnaast is er nog een extra speelruimte beschikbaar
(30 m2) die door de beide babygroepen wordt gebruikt. De babygroepen bestaan nu uit maximaal
14 kinderen.
In het pand is tevens een BSO gehuisvest. De BSO maakt gebruik van een grote hal aan de
achterzijde van het gebouw.
Inspectiegeschiedenis
2015
18-03-2015, jaarlijks onderzoek, er zijn overtredingen geconstateerd in m.b.t. pedagogisch
beleidsplan, veiligheid en gezondheid, verklaring omtrent gedrag en oudercommissie.
De gemeente Veldhoven heeft de houder een waarschuwing verzonden en de GGD een opdracht
gegeven voor een nader onderzoek.
31-08-2015, nader onderzoek, er zijn overtredingen geconstateerd m.b.t. veiligheid en gezondheid
en verklaring omtrent gedrag.
2016
11-01-2016, nader onderzoek, er werd voldaan aan de getoetste voorwaarden.
11-01-2016, jaarlijks onderzoek, er werden overtredingen geconstateerd op de risico-inventarisatie
veiligheid, pedagogisch beleid en de klachtenregeling.
19-12-2016, tweede jaarlijkse onderzoek, er werd voldaan aan de getoetste voorwaarden.
2017
09-03-2017, jaarlijks onderzoek, er werd voldaan aan de getoetste voorwaarden.
13-11-2017, tweede jaarlijks onderzoek, er werd voldaan aan de getoetste voorwaarden.
2018
18-06-2018, jaarlijks onderzoek, er werd voldaan aan de getoetste voorwaarden.
Huidige inspectie
Tijdens de huidige inspectie is geconstateerd dat de getoetste inspectie items voldoen aan de Wet
kinderopvang.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Binnen dit domein is de pedagogische praktijk beoordeeld.
Pedagogische praktijk
Tijdens de inspectie wordt de waargenomen praktijk beoordeeld. De toezichthouder toetst of de
praktijk overeenkomt met het pedagogisch beleidsplan en de vier pedagogische doelen in het kader
van het bieden van kinderopvang (Besluit kwaliteit kinderopvang, art. 2).
Tijdens deze inspectie is m.n. de emotionele veiligheid in babygroep Ukkenpukjes beoordeeld,
omdat tijdens het vorige bezoek werd geconstateerd dat het aantal kindplaatsen in de
babygroepen (0-2 jaar) was uitgebreid van 9 naar 14 kindplaatsen.
Op basis van de inspectie is geconstateerd dat aan de voorwaarde wordt voldaan. Onderstaand
volgt een algemene toelichting.
Er zijn gedurende de observatie in groep Ukkenpukjes 13 kinderen en drie beroepskrachten
aanwezig.
Er is gezien dat de beroepskrachten in de babygroep werken met een taakverdeling in de
verschillende diensten. In ronde 1 t/m 4 worden taken op gebied van eten geven, verschonen,
schoonmaken e.d. verdeeld. Er is zo duidelijkheid over de rolverdeling m.b.t. verzorging en
beschikbaarheid voor de baby's en het zorgt voor rust in de groep.
Tijdens het bezoek zit een beroepskracht met de oudere kinderen aan tafel om fruit te gaan eten,
een andere beroepskracht zit op de grond met een baby in de wipstoel om één op één fruit te
geven aan de baby, en de derde beroepskracht is een baby aan het verschonen en brengt die
vervolgens naar bed. De kinderen voelen zich zichtbaar op hun gemak, en de vaste
afspraken geven de kinderen structuur en houvast.
Gebruikte bronnen:
•
Interview (beroepskrachten, mw. A. van de Werf)
•
Observaties (20-11-2018)
•
Pedagogisch beleidsplan (Algemeen pedagogisch beleidsplan 0-4 jaar, 2018)
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Veiligheid en gezondheid
Binnen dit domein wordt getoetst of de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid locatie
specifiek heeft gemaakt.
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder heeft voor Het Witte Wiel een veiligheids- en gezondheidsbeleid opgesteld waarin alle
wettelijke items beschreven staan. De houder draagt er zorg voor dat er in de praktijk conform dit
beleid wordt gehandeld en houdt dit beleid actueel. De houder maakt gebruik van het cyclische
systeem vanuit de risicomonitor. De houder heeft de quickscan, het algemene beleid en het
actieplan inzichtelijk gemaakt op locatie.
Middels een cyclus waarbij de hoofdleidster en de beroepskrachten de zgn. quickscans uitvoeren
gedurende het jaar, worden onderwerpen besproken in het teamoverleg.
De quickscan is locatie specifiek en gericht op de risico's van het kinderdagverblijf.
Modules in de quickscan zijn: brandveiligheid, veiligheid en gezondheid gebouw en buitenruimten,
Arbo, verzorgen, veilig ontdekken en sociale veiligheid.
Gebruikte bronnen:
•
Interview (beroepskrachten, mw. A. van de Werf)
•
Observaties (20-11-2018)
•
Beleid veiligheid- en gezondheid (digitale quickscan ter plekke ingezien)
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogische praktijk
In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder er in ieder geval zorg
voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin kinderen zich bevinden:
a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de
autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt
geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen
voelen;
b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden,
cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat
te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving;
c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en
vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties
met anderen op te bouwen en te onderhouden;
d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen
aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met
anderen en een actieve participatie in de maatschappij.
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 2 Besluit kwaliteit kinderopvang)

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)

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de
houder er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid samen met de
beroepskrachten een continue proces is van het vormen van beleid, implementeren, evalueren en
actualiseren.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder a 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 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang)

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 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
Website
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:

Het Witte Wiel
http://www.hetwittewiel.nl
95
Nee

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

:
:
:
:
:
:

Het Witte Wiel B.V.
Provincialeweg 4
5503HG Veldhoven
www.hetwittewiel.nl
17198613
Ja

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

:
:
:
:
:

GGD Brabant-Zuidoost
Postbus 8684
5605KR EINDHOVEN
088 0031 377
Els Berghuis

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Veldhoven
: Postbus 10101
: 5500GA VELDHOVEN

Gegevens toezicht

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

:
:
:
:
:
:

20-11-2018
22-11-2018
29-11-2018
03-12-2018
08-12-2018
08-12-2018

: 24-12-2018
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
Betreft: Inspectie Kinderopvang Het Witte Wiel 20-11-2018
Veldhoven, 29-11-2018
Geachte mevrouw Berghuis,
Hieronder onze zienswijze op het concept inspectierapport van 20-11-2018.
We zijn blij te lezen dat er geen tekortkomingen zijn geconstateerd.
Bedankt voor de prettige samenwerking.
Met vriendelijke groet,
Ingrid Donkers
info@hetwittewiel.nl
040-2027580
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