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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.
Op 03-12-2019 heeft een jaarlijks onderzoek plaatsgevonden. Op basis van de bevindingen uit dit
onderzoek heeft op 30-03-2020 een nader onderzoek plaatsgevonden. Hierbij zijn de volgende
kwaliteitseisen onderzocht:
 personeel en groepen

Beschouwing
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over het
kindercentrum en de inspectiegeschiedenis, volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden
elders in het rapport verder uitgewerkt.

Feiten over kinderdagverblijf (kdv) Peutermeespeelgroep Heilig Hartschool
Peutermeespeelgroep Heilig Hartschool is gevestigd in basisschool De Heilig Hartschool. De
peutermeespeelgroep valt onder Stichting Kinderopvang Catent.

Kdv Peutermeespeelgroep Heilig Hartschool staat in het landelijk register kinderopvang (LRK)
geregistreerd met 16 kindplaatsen.

Inspectiegeschiedenis

 23-03-2017 onderzoek voor registratie: vanuit de GGD zijn er geen bezwaren tegen de
exploitatie van kdv Peutermeespeelgroep Heilig Hartschool met 16 kindplaatsen.

 21-06-2017 onderzoek na registratie: er zijn geen tekortkomingen geconstateerd.
 05-09-2018 jaarlijks onderzoek: er zijn tekortkomingen geconstateerd met betrekking tot het

pedagogisch beleidsplan en het beleid veiligheid en gezondheid.
 11-12-2018 nader onderzoek: de tekortkomingen zijn hersteld.
 25-07-2019 incidenteel onderzoek: er is geen bezwaar tegen de houderwijziging.
 03-12-2019 incidenteel onderzoek: er is geen bezwaar tegen de VE registratie
 03-12-2019 jaarlijks onderzoek: er is een tekortkoming geconstateerd met betrekking tot het

item personeel en groepen.

Bevindingen op hoofdlijnen
Tijdens dit nader onderzoek is geconstateerd dat de tekortkoming tijdens de inspectie op 03-12-
2019 is hersteld.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen

Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang

Jaarlijks onderzoek (03-12-2019)
Tijdens dit onderzoek heeft de toezichthouder het volgende geconstateerd:

De beroepskrachten hebben een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Nog niet alle
beroepskrachten (3) zijn geregistreerd en gekoppeld aan de houder binnen het Personenregister
kinderopvang (PRK).

Op bovenstaande overtreding is het herstelaanbod ingezet. De houder heeft het
voorstel gekregen om de koppelingen van de betreffende 3 beroepskrachten uiterlijk 17-12-2019 in
orde te maken. De houder heeft echter aangegeven geen gebruik te maken van het herstelaanbod.

De volgende afspraak wordt daarom met de houder gemaakt en zal over 3 maanden (na 03-03-
2020) door de toezichthouder (GGD) worden beoordeeld.

 Alle beroepskrachten beschikken over een geldig VOG en staan ingeschreven en gekoppeld
binnen het personenregister kinderopvang.

Nader onderzoek (30-03-2020):
Tijdens dit onderzoek heeft de toezichthouder opnieuw de inschrijvingen en de
koppelingen beoordeeld in het personenregister. Alle werkzame beroepskrachten beschikken over
een geldige VOG en staan nu ingeschreven en gekoppeld binnen het personenregister
kinderopvang.

Conclusie
De getoetste voorwaarde bij het domein Personeel en groepen is conform de Wet kinderopvang.

Gebruikte bronnen

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (locatieverantwoordelijke)
 Personenregister Kinderopvang
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Overzicht getoetste inspectie-items

Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang

Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het
personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn
werkzaamheden aanvangen.

(art 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang)
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Gegevens voorziening

Opvanggegevens
Naam voorziening : KDV peutermeespeelgroep Heilig Hartschool
Website : http://www.h-hartschool.nl
Aantal kindplaatsen : 16
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 : Stichting Kinderopvang Catent
Adres houder : Postbus 290
Postcode en plaats : 8000AG Zwolle
KvK nummer : 75361167
Aansluiting geschillencommissie : Ja

Gegevens toezicht

Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD : GGD IJsselland
Adres : Postbus 1453
Postcode en plaats : 8001BL ZWOLLE
Telefoonnummer : 038-4 281 686
Onderzoek uitgevoerd door : Inge Moerenhout

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente : Dalfsen
Adres : Postbus 35
Postcode en plaats : 7720AA DALFSEN

Planning
Datum inspectie : 30-03-2020
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing
Zienswijze houder : Niet van toepassing
Vaststelling inspectierapport : 30-03-2020
Verzenden inspectierapport naar houder : 31-03-2020
Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 31-03-2020

Openbaar maken inspectierapport : 14-04-2020


