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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.
De oordelen zijn gebaseerd op een gesprek met de houder en toegestuurde documenten.
Beschouwing
Feiten over kindercentrum De Krentebloesem
Kindercentrum De Krentebloesem betreft een geregistreerd kinderdagverblijf van de houder
Berkien & van Karsen. Het kinderdagverblijf heeft 2 groepen waar hele en halve dagopvang
geboden wordt. De houder heeft recentelijk een wijziging ingediend bij de gemeente Rotterdam om
het aantal kindplaatsen in totaal op 23 te registreren in het LRK.
Het kinderdagverblijf heeft een antroposofisch karakter wat duidelijk zichtbaar is in de inrichting
van de ruimten en het pedagogisch handelen van de beroepskrachten.
Inspectiegeschiedenis
06-02-2018; jaarlijks onderzoek. Er zijn overtredingen geconstateerd op
19-09-2017; onderzoek na registratie. Er zijn geen overtredingen geconstateerd.
06-04-2017; onderzoek voor registratie. Geregistreerd in het LRK.
08-12-2016; onderzoek voor registratie. De locatie is niet geregistreerd in het LRK.
Bevindingen op hoofdlijnen
Dit betreft het nader onderzoek na aanwijzing met kenmerk NON.18.097 d.d. 01-05-2018. Het
onderzoek heeft zich gericht op de domeinen 'Pedagogisch klimaat', 'Personeel en groepen'
en 'Veiligheid en gezondheid'.
De overtredingen op het domein 'Pedagogische klimaat' en 'Personeel en groepen' zijn opgeheven.
De overtredingen op het domein 'veiligheid en gezondheid' zijn niet opgeheven. De bevindingen
worden nader toegelicht bij het betreffende domein.

Advies aan College van B&W
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat

Pedagogisch beleid
De volgende wettelijk verplichte punten zijn toegevoegd aan het huidige pedagogisch beleidsplan
van KDV De Krentebloesem:

Een beschrijving van de wijze waarop de mentor aan de ouders en kind bekend wordt
gemaakt;

het periodiek bespreken van de ontwikkelingen van het kind door de mentor met de
ouderswerkwijze;

de wijze waarop ontwikkelingen van het kind worden gevolgd en gestimuleerd naar een
doorlopende ontwikkelijn naar de BSO en het basisonderwijs.
Gebruikte bronnen:

Pedagogisch beleidsplan (versie september 2018)
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Personeel en groepen

Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Ieder kind heeft een mentor aangewezen gekregen welke de ontwikkelingen van het kind periodiek
met de ouders bespreekt. De mentor is tevens het aanspreekpunt voor de ouders en het voor
vragen over ontwikkeling en welbevinden van het kind. De houder heeft deze werkwijze ook in het
pedagogisch beleid beschreven.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
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Veiligheid en gezondheid

Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder heeft tijdens het nader onderzoek aangegeven dat zij zullen gaan samenwerken met
een preventie bedrijf dat hen verder zal gaan begeleiden. De houder verwacht dit jaar nog dat er
een risico-inventarisatie uitgevoerd gaat worden met een bijbehorend plan van aanpak.
In de praktijk zijn er geen risico's veiligheid en gezondheid zichtbaar.
Alle beroepskrachten zijn in het bezit van een certificaat kinder-EHBO.
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)

De houder of voorgenomen houder stelt het veiligheids- en gezondheidsbeleid schriftelijk
vast en verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder evalueert, en indien nodig
actualiseert, het veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden na opening van het
kindercentrum. Daarna houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid actueel.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 2 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)

Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke

EHBO certificaten

Beleid veiligheid- en gezondheid
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de
ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar een doorlopende
ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt gestreefd, waarbij in ieder
geval wordt ingegaan op de wijze waarop:
- met toestemming van de ouders kennis over de ontwikkeling van het kind wordt overgedragen
aan de school bij de overgang van het kind naar het basisonderwijs en aan de buitenschoolse
opvang bij de overgang van het kind naar de buitenschoolse opvang;
- bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders
worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de
mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders
bespreekt en de wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke
beroepskracht de mentor is van het kind.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang)

Personeel en groepen
Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en
bespreekt de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Tevens is de mentor voor de
ouders aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind.
(art 1.50 lid 1 en 2; art 9 lid 11 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)

De houder of voorgenomen houder stelt het veiligheids- en gezondheidsbeleid schriftelijk vast en
verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder evalueert, en indien nodig actualiseert, het
veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden na opening van het kindercentrum. Daarna
houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid actueel.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 2 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)

7 van 9
Definitief inspectierapport dagopvang nader onderzoek 30-08-2018
Kindercentrum De Krentebloesem te Rotterdam

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)

De houder draagt er zorg voor dat er gedurende de dagopvang te allen tijde ten minste één
volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen
conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere regels.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 8 Regeling
Wet kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Vestigingsnummer KvK
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:
:

Kindercentrum De Krentebloesem
http://www.dekrentebloesem.nl
000007042884
23
Nee

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

:
:
:
:
:

Berkien & van Karsen
Kamillestraat 30
3053XV Rotterdam
61054119
Ja

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

:
:
:
:
:

GGD Rotterdam-Rijnmond
Postbus 70014
3000KS ROTTERDAM
010 4984015
Barbara Diepenbach

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Rotterdam
: Postbus 70014
: 3000KS ROTTERDAM

Gegevens toezicht

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

:
:
:
:
:
:

30-08-2018
Niet van toepassing
Niet van toepassing
17-09-2018
17-09-2018
17-09-2018

: 17-09-2018
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