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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 Bernheze heeft op donderdag 31 mei 2018 een nader onderzoek
plaatsgevonden bij peutercentrum Piccino in Loosbroek. Dit betreft een documentenonderzoek; de
locatie is dus niet bezocht.
Tijdens de vorige inspectie in maart 2018 waren tijdens de jaarlijkse inspectie overtredingen met
betrekking tot het veiligheids- en gezondheidsbeleid en de voorschoolse educatie geconstateerd.
De gemeente Bernheze heeft de toezichthouder de opdracht gegeven de vijf overtredingen met
betrekking tot het veiligheids- en gezondheidsbeleid opnieuw te toetsen. De twee overtredingen
met betrekking tot de voorschoolse educatie hoeven niet opnieuw getoetst te worden. Vanaf
volgend schooljaar zal er namelijk op deze locatie geen voorschoolse educatie meer aangeboden
worden. Tot die tijd gedoogt de gemeente Bernheze de huidige situatie.
Nader onderzoek
De manager heeft het veiligheids- en gezondheidsbeleid toegestuurd. De toezichthouder heeft het
document bekeken.
Omdat één punt nog onvoldoende was beschreven heeft er overleg en overreding plaats gevonden
tussen de manager en de toezichthouder. Binnen de gestelde termijn heeft de manager het plan
aangepast en toegestuurd aan de toezichthouder. Het aangepaste plan voldoet aan de getoetste
voorwaarden.
Conclusie
De overtredingen met betrekking tot het veiligheids- en gezondheidsbeleid zijn opgelost.
De toelichting op de bevindingen van de toezichthouder kunt u lezen in het vervolg van dit rapport.
Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Veiligheid en gezondheid
Tijdens de vorige inspectie waren er overtredingen geconstateerd met betrekking tot het
veiligheids- en gezondheidsbeleid.
Deze voorwaarden zijn opnieuw getoetst.
Conclusie
Het kinderdagverblijf voldoet aan de getoetste voorwaarden.
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De manager heeft voor peutercentrum Piccino in Loosbroek een veiligheids- en gezondheidsbeleid
opgesteld.
Dit beleid beschrijft onder andere:

de grote risico's ten aanzien van de fysieke veiligheid, gezondheid en sociale veiligheid
(waaronder grensoverschrijdend gedrag);

genomen maatregelen voor grote risico's;

omgang met kleine risico's;

de wijze waarop het beleid wordt gecommuniceerd met de beroepskrachten en de ouders;

de achterwachtregeling;

de wijze waarop de beroepskrachten betrokken worden bij het beleid.
De maatregelen voor de grote risico's worden beschreven in het beleidsplan. Naast de beschrijving
van de maatregelen in het beleidsplan wordt er verwezen naar diverse protocollen, waarmee
binnen het peutercentrum wordt gewerkt.
Overleg en overreding
Het beleidsplan veiligheid en gezondheid beschrijft van de meeste genoemde grote risico's de
handelswijze indien deze risico's zich toch voordoen. De handelswijze indien het risico van
"Vermissing van een kind" zich toch voordoet, wordt echter niet beschreven.
Dit dient vanuit de nieuwe wettelijke eisen wel beschreven te worden. De toezichthouder heeft de
manager gevraagd bovengenoemde punten concreter te beschrijven. Binnen de gestelde termijn
heeft de manager het beleidsplan aangevuld en toegestuurd aan de toezichthouder. In het
aangepaste beleidsplan wordt de handelswijze nu wel beschreven.
De manager staat zelf op de groep en heeft haar collega bij het opstellen van het
beleidsplan betrokken. Het beleidsplan is vervolgens aan de collega doorgestuurd met het verzoek
het door te nemen en zal op 1 juni besproken worden in de teamvergadering.

Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (telefonisch met mevrouw K. van Esch)

Protocol (Vermissing kind Peutercentrum Piccino Loosbroek)

Beleidsplan Veiligheid & Gezondheid Peutercentrum Piccino Loosbroek (2018)
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Overzicht getoetste inspectie-items
Veiligheid en gezondheid
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
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)

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een beschrijving in algemene zin van de wijze waarop
kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen voor de veiligheid en
gezondheid van kinderen beperkt zijn en welke derhalve niet zijn aan te merken als voornaamste
risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid en gezondheid en als risico op
grensoverschrijdend gedrag.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder d en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de
houder er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en gezondheidsbeleid en de evaluaties
daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiairs,
vrijwilligers en ouders.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Vestigingsnummer KvK
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:
:

Peutercentrum Piccino Loosbroek
http://www.piccino.nl
000026153858
16
Ja

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

:
:
:
:
:
:

Stichting Piccino
Herderstraat 4
5384BS Heesch
www.piccino.nl
17138450
Ja

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

:
:
:
:
:

GGD Hart voor Brabant
Postbus 3024
5003DA Tilburg
088-3686845
T. van Waardenburg

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Bernheze
: Postbus 19
: 5384ZG HEESCH

Gegevens toezicht

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

:
:
:
:
:
:

31-05-2018
Niet van toepassing
Niet van toepassing
01-06-2018
01-06-2018
01-06-2018

: 22-06-2018
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