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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
Stichting Kinderopvang Nut Geldrop bestaat sinds september 2015 en is een onderdeel van
Stichting Nut Geldrop en verbonden aan de drie Nutsscholen in Geldrop: Nutsschool Beneden
Beekloop, Nutsschool De Ganzebloem en Nutsschool De Regenboog. Op de locatie Beneden
Beekloop is zowel een buitenschoolse opvang (BSO) alsmede een voorziening voor
kinderdagverblijf gevestigd.
In verband met de harmonisatie peuterspeelzalen heeft Stichting Kinderopvang Nut Geldrop per 1
januari 2018 de peutergroep (voormalig peuterspeelzaal Beneden Beekloop) op deze locatie
overgenomen. Er wordt elke ochtend vanaf 8.30 - 11.15 uur peuterwerk met voorschoolse
educatie aangeboden. Naast het peuterwerk wordt tussen 11.15 en 14.00 uur flexibele
peuteropvang geboden. Vanaf 14.00 uur is er een peuterkleuter BSO aanbod (combinatiegroep van
peuters en kleuters van de basisschool).
Inspectiegeschiedenis
Tijdens een regulier onderzoek op 6 maart 2018 zijn alle items die op een kinderdagverblijf van
toepassing zijn onderzocht. Er heeft Overleg & Overreding plaatsgevonden tussen de
toezichthouder en de houder met betrekking tot het domein Pedagogisch klimaat (pedagogisch
beleidsplan en opleidingsplan voorschoolse educatie). Er is geconstateerd dat de getoetste
inspectie items niet helemaal voldeden aan de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen. Er waren twee overtredingen geconstateerd met betrekking tot de domeinen
Pedagogisch Klimaat en Personeel en Groepen. Van één beroepskracht voorschoolse educatie kon
niet worden aangetoond dat zij ten minste niveau 3F beheerst op het onderdeel Lezen en één
beroepskracht bleek niet te beschikken over een passende beroepskwalificatie conform de cao
kinderopvang en cao welzijn en maatschappelijke dienstverlening.
Handhaving
De gemeente Geldrop-Mierlo heeft op 22 november 2018 de houder een schriftelijke aanwijzing
gegeven met het verzoek bovenstaande overtredingen binnen een termijn van twee weken op te
lossen. De GGD heeft opdracht gekregen voor een nader onderzoek.
Huidige inspectie: nader onderzoek
Het nader onderzoek betreft een documentenonderzoek met betrekking tot de voorgaande
overtredingen. De houder heeft binnen de gevraagde documenten het gestelde termijn
aangeleverd.
Conclusie
Tijdens de huidige inspectie is geconstateerd dat de houder er in geslaagd is de voorgaande
overtredingen op te lossen.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Tijdens het nader onderzoek is beoordeeld of de beroepskrachten Voorschoolse educatie
aantoonbaar ten minste niveau 3F beheersen, op de onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en
Lezen.
Voorschoolse educatie
Tijdens het nader onderzoek heeft de houder aangetoond dat de beroepskrachten Voorschoolse
educatie aantoonbaar ten minste niveau 3F beheersen, op de onderdelen Mondelinge
Taalvaardigheid en Lezen.
Deze eis geldt van augustus 2017 tot 1 augustus 2019 uitsluitend voor voorzieningen in
gemeenten die behoren tot de G37 en G86, overeenkomstig het Besluit specifieke uitkeringen
gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid 2011-2017.
Conclusie:
De eerder geconstateerde overtreding is opgelost.
Gebruikte bronnen:
•
Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Directie Stichting Kinderopvang Nut Geldrop)
•
Personeelsrooster (week 47 t/m 49)
•
3F certificaten/bewijzen van 5 beroepskrachten
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Personeel en groepen
Tijdens het nader onderzoek is beoordeeld of de beroepskrachten beschikken over een voor de
werkzaamheden passende opleiding, conform de beroepskwalificatie-eisen en
bewijsstukken benoemd in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk,
Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen
Tijdens het nader onderzoek heeft de houder aangetoond dat de beroepskrachten beschikken over
een voor de werkzaamheden passende opleiding. De beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken
die voor beroepskrachten worden genoemd in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en
cao Sociaal Werk, Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening worden aangemerkt als
beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken voor een passende opleiding.
Conclusie:
De eerder geconstateerde overtreding is opgelost.
Gebruikte bronnen:
•
Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Directie Stichting Kinderopvang Nut Geldrop)
•
Diploma's beroepskrachten (4 beroepskrachten)
•
BBL-contracten (1 beroepskracht in opleiding)
•
Personeelsrooster (week 47 t/m 49)
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Voorschoolse educatie
De beroepskracht voorschoolse educatie beheerst aantoonbaar ten minste niveau 3F, op de
onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen.
Deze eis geldt van augustus 2017 tot 1 augustus 2019 uitsluitend voor voorzieningen in
gemeenten die behoren tot de G37 en G86, overeenkomstig het Besluit specifieke uitkeringen
gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid 2011-2017.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)

Personeel en groepen
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen
Beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding. De
beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken die voor beroepskrachten worden genoemd in de meest
recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk, Welzijn en Maatschappelijke
Dienstverlening worden aangemerkt als beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken voor een
passende opleiding.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 1 Regeling Wet
kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Vestigingsnummer KvK
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:
:

Stichting Kinderopvang Nut Geldrop
https://www.kinderopvangnutgeldrop.nl
000030706149
16
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
Adres houder
Postcode en plaats
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

:
:
:
:
:

Stichting Kinderopvang Nut Geldrop
Postbus 24
5660AA Geldrop
63773562
Ja

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

:
:
:
:
:

GGD Brabant-Zuidoost
Postbus 8684
5605KR EINDHOVEN
088 0031 377
Angela Driessen

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Geldrop-Mierlo
: Postbus 10101
: 5660GA GELDROP

Gegevens toezicht

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

:
:
:
:
:
:

14-12-2018
Niet van toepassing
Niet van toepassing
18-12-2018
18-12-2018
18-12-2018

: 31-12-2018
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