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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 1 van de Wet kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een aangekondigd onderzoek voor registratie.
Beschouwing
Kinderdagverblijf Mira is een kinderopvangorganisatie die sinds 2000 in exploitatie is in de
gemeente Valkenwaard. Vanaf mei 2014 zal een tweede locatie in Budel geopend worden. Deze
locatie komt in een herenhuis, dat aan een doorgaande weg, in Budel ligt.
In het pand komen zowel dagopvang, met 5 groepen, als 1 groep buitenschoolse opvang (bso).
Drie groepen dagopvang komen op de begane grond en twee dagopvanggroepen komen tezamen
met de bso op de eerste etage. Bij voldoende belangstelling wordt ook de bso groep geopend.
Bezoek voor registratie op 7 februari 2014
Naar aanleiding van een aanvraag voor opname in het Landelijk Register Kinderopvang en
Peuterspeelzalen is een inspectie uitgevoerd. Tijdens het inspectiebezoek is getoetst op de
kwaliteitseisen benoemd in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.
Er heeft er een gesprek plaats gevonden met de houder. Tevens is een rondgang gemaakt door het
toekomstige kindercentrum en zijn de relevante documenten besproken. Er waren nog volop
bouwactiviteiten, die begin mei 2014 afgerond zullen zijn. Een goed oordeel over de accommodatie
is dan ook nog niet mogelijk.
Het pand gaat voorzien worden van een geautomatiseerd mechanisch ventilatiesysteem en
dauerlufters bij ramen. Er komt een maximale natuurlijk lichtinval door op alle groepen gebruik te
maken van beveiligde ramen. Op het gebied van gezondheid is een legionella controle gedaan.
Daarnaast gaan er verschillende veiligheidsmaatregelen getroffen worden zoals veiligheidsglas,
beveiligde stopcontacten, camera’s in de groepsruimten, deurbeveiliging waarbij ouders met een
pasje naar binnen kunnen. Op het gebied van brandveiligheid zijn de volgende zaken geregeld
brandwerende en beveiligde ramen en deuren, een brandprotocol met de brandweer opgesteld.
De houder voorziet geen parkeerproblemen doordat de opvang flexibel is. De ouders bepalen zelf
de haal- en brengtijden afgestemd op hun werktijden door kinderen op willekeurige tijden te halen
en/of te brengen. Daarnaast gaat het personeel de auto niet in de directe omgeving van het
kindercentrum parkeren.
De risico-inventarisaties veiligheid en gezondheid zijn uitgevoerd. De eerste aanzet omtrent het
beleid veiligheid en gezondheid is hiermee gezet. De houder heeft aangegeven dat dit proces vanaf
1 mei 2014 voortgezet te worden met, onder andere, het evalueren van actieplannen, huisregels,
plannen calamiteitenoefening en het bijhouden van een registratie van ongevallen.
Conclusie
Tijdens het huidige inspectiebezoek is geconstateerd dat het kindercentrum redelijkerwijs gaat
voldoen aan de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. De exploitatie kan op de
beoogde datum 1 mei 2014 van start gaan, mits de gemeente het advies van de toezichthouder
overneemt. De volgende inspectie (onderzoek na aanvangsdatum exploitatie) is gepland op 8
september 2014.
Landelijk register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP)
Het kindercentrum is aangemeld voor het LRKP met nummer 220938830.

Advies aan College van B&W
Opnemen in het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen.
De houder gaat vóór de start op 1 mei 2014 de volgende documenten aanleveren aan de gemeente
en GGD:
1. de ontbrekende VOG's;
2. Een aangepaste versie van het pedagogisch beleidsplan.
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Observaties en bevindingen
Kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang
Inleiding
Tijdens een onderzoek voor registratie wordt getoetst of een kindercentrum voldoet aan de eisen
van de Wet kinderopvang. Het gaat om de volgende normen, namelijk het kindercentrum
dient bedrijfsmatig georganiseerd te zijn, bij de opvang moet sprake zijn van verzorging en
opvoeding aan kinderen van 0 jaar tot 13 jaar. Daarnaast is onderzocht of er handhaving loopt
voor de andere locaties van de houder.
Kinderopvang in de zin van de wet
De buitenschoolse opvang zal starten op 1 mei 2014 indien er minimaal 5 aanmeldingen zijn.
De houder heeft een Holding waaronder twee BV 's vallen: Kinderdagverblijf Mira Valkenswaard BV
en kinderdagverblijf Mira Budel BV.
De openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag van 7.00 t/m 18.30 uur. Ouders kunnen de
opvang flexibel aanvragen met een minimale afname van 3 uur per dag voor de dagopvang.
Flexibel wil zeggen dat ouders de kinderen op willekeurige tijden kunnen brengen en halen.
De houder overweegt, bij voldoende aanmeldingen, om 6.30 uur open te gaan.

Kinderopvang en naleving wet- en regelgeving
De houder heeft een locatie voor dagopvang en buitenschoolse opvang in Valkenswaard. De
houder geeft tijdens het gesprek aan dat er, op dit moment, geen handhavingstrajecten lopen voor
de locaties in Valkenswaard. Bij de voorgaande GGD inspectie in 2013 in Valkenswaard voldeed het
kindercentrum aan de kwaliteitseisen van de wet kinderopvang.
Gebruikte bronnen:
Aanvraagformulier exploitatie, 12-01-2014, inclusief identiteitspapieren, VOG gemeente Neerpelt
dd 10-1-2014, inschrijving Kamer van Koophandel.
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Pedagogisch klimaat
Inleiding
Bij een onderzoek voor registratie wordt alleen gekeken of er een pedagogisch beleidsplan is
opgesteld. Omdat de opvang nog niet is gestart kan nog niet getoetst worden of in de praktijk
daadwerkelijk op de beschreven manier wordt gewerkt.
Pedagogisch beleid
In het pedagogisch beleidsplan ontbreekt informatie over een mogelijkheid om gebruik te maken
van extra dagdelen. Deze aanvulling dient vóór 1 mei 2014 gerealiseerd te zijn.
Tijdens het gesprek met de houder wordt aangegeven dat de bso kinderen in de buurt van het
kindercentrum gaan spelen en geen gebruik maken van de aangrenzende buitenspeelplaats. Op
bladzijde 5 wordt echter gesproken van "spelen op het eigen terrein".

Gebruikte bronnen:

Pedagogisch beleidsplan (2014)
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Personeel en groepen
Inleiding
Bij een onderzoek voor registratie wordt getoetst of de medewerkers die vanaf de start van de
exploitatie van het kindercentrum werkzaam zullen zijn een verklaring omtrent het gedrag hebben
overlegd. De beroepskrachten moeten tevens over een geldig diploma beschikken.
Verklaring omtrent het gedrag
De houder heeft een verklaring omtrent het gedrag van de gemeente Neerpelt in België. In
Nederland is sinds 1 maart 2013 de continue screening in de kinderopvang van kracht. Met de
invoering van dit systeem is de screening van medewerkers in de kinderopvang en het
peuterspeelzaalwerk aangescherpt. Bij continue screening wordt vanuit een bestand van
werknemers in de kinderopvang voortdurend bijgehouden of iemand die in de kinderopvang werkt
in aanraking komt met Justitie.
De VOG van de houder wordt opnieuw aangevraagd bij de Dienst Justis voor rechtspersoon omdat
de aangereikte Belgische VOG onvoldoende was. Deze dient vóór de start op 1 mei 2014
aangeleverd te worden aan de gemeente en GGD.
Tijdens deze inspectie zijn de VOG's, die in het kader van de continue screening zijn aangevraagd,
ingezien van 8 beroepskrachten en 2 stagiaires. Het screeningsprofiel voor de beroepskrachten was
84 en 86. Van 3 personen, die in België wonen, wordt de VOG nog aangevraagd bij de Dienst
Justis.

Passende beroepskwalificatie
De diploma's van de 8 beroepskrachten, die in Budel gaan werken, zijn bij een voorgaande
inspectie in Valkenswaard ingezien en voldoen aan de voorwaarden.
Opvang in groepen
De houder gaat met één bso groep starten met maximaal 20 kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12
jaar. In de praktijk kan het voorkomen dat de "miniclub" samengevoegd wordt met de bso groep.
In dat geval wordt een maximaal aantal van 16 kinderen aangehouden.
Gebruik van de voorgeschreven voertaal
Alle documenten zijn in de Nederlandse taal geschreven en in het kindercentrum wordt Nederlands
gesproken.

Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mw. M. Molenaar)

Verklaringen omtrent het gedrag (10)

Diploma's beroepskrachten (8)
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Veiligheid en gezondheid
Inleiding
Tijdens een onderzoek voor registratie wordt getoetst of de houder een risico-inventarisatie
veiligheid en gezondheid heeft uitgevoerd en of er een meldcode kindermishandeling is
vastgesteld.
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
De risico-inventarisaties veiligheid en gezondheid zijn uitgevoerd met behulp van een format dat is
afgeleid van de landelijke ontwikkelde methode van de Stichting Consument en Veiligheid en van
het Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid (LCHV). De houder heeft hierbij een schema
gemaakt waarbij in een oogopslag alle slaapkamers en groepsruimten overzichtelijk zijn
weergegeven.
Vanaf mei 2014 wordt bekeken of er nog aanpassingen moeten komen op het gebied van veiligheid
en gezondheid. De houder geeft aan te voldoen aan het nieuwe Bouwbesluit voor kinderopvang.
Deze worden bevestigd door het installatiebureau:
"De geselecteerde CO2-sensoren meten continu de concentratie CO2 in de desbetreffende ruimte.
De sensor heeft 3 LED’s, waarmee de actuele CO2-waarde wordt weergegeven:
- Groen (<800ppm>)
- Oranje (<800-1200ppm)
- Rood (>1200ppm)
Grote voordeel van dit systeem is dat de installatie de CO2-concentratie in de gaten houdt en waar
nodig bij zal sturen. Hierdoor wordt het personeel ontlast door geen handmatige metingen uit te
voeren en alleen steekproefsgewijs een controle uit te voeren of de aanwezige apparatuur de juiste
waardes meet."
In september 2014 wordt door de beroepskrachten met een blanco lijst de eigen groepsruimten,
slaapkamers, sanitaire ruimten en buitenruimte geïnventariseerd. In het teamoverleg zijn de risicoinventarisaties, huisregels en actieplan onderwerp van gesprek.

Meldcode kindermishandeling
Het kindercentrum gebruikt de meld code voor de kinderopvang, versie juli 2013, die is gebaseerd
op de basis meld code Huiselijk geweld en kindermishandeling van het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport. (ontwikkeld in opdracht van Brancheorganisatie Kinderopvang).
In hoofdstuk 5 is de sociale kaart ingevuld.
Aandacht functionarissen zijn de vier coaches Voorschoolse educatie.

Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mw. M. Molenaar)

Interview anderen (hr. H. Molenaar)

Risico-inventarisatie veiligheid (januari 2014)

Risico-inventarisatie gezondheid (januari 2014)

Actieplan veiligheid (januari 2014)

Actieplan gezondheid (januari 2014)

Meldcode kindermishandeling (januari 2014)
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Accommodatie en inrichting
Inleiding
Tijdens een onderzoek voor registratie wordt getoetst of de buitenschoolse opvang voldoende
binnen en buitenspeelruimte heeft. De houder heeft op het aanvraagformulier aangegeven om 20
kindplaatsen op te nemen in het Landelijk Register Kinderopvang en peuterspeelzalen (LRKP).
Het onderzoek voor registratie heeft plaatsgevonden tijdens de verbouwing van het pand. Tijdens
de inspectie was men nog bezig het gebouw ten dele te strippen. De beschikbare binnen- en
buitenruimten zijn alleen beoordeeld, via de plattegrond, op hun oppervlakte en op hun
geschiktheid voor kinderopvang. De volledige inrichting zal worden getoetst tijdens het onderzoek
na registratie.

Binnenruimte
In onderstaand schema is weergegeven hoe de binnenspeelruimte voor de bso zal zijn.
Binnenruimte

m²

Bso

74,1
m²

Aantal
kinderen
20

Beschikbare m² bij maximaal aantal
kinderen
3,7 m²

Voor de 20 kindplaatsen is er voldoende binnenspeelruimte beschikbaar op basis van de huidige
plattegrond. Er komen nog wijzigingen waardoor tijdens de volgende inspectie opnieuw bezien
wordt of er voldoende binnen speelruimte is.

Buitenspeelruimte
De bso gaat gebruik maken van een speelruimte in de nabijheid van het kindercentrum. Tijdens de
volgende inspectie wordt bekeken of deze goed en veilig bereikbaar is.
De houder geeft in de mail van 18 februari 2014 het volgende aan:
"Er zal bekeken worden of de buitenspeelruimte goed bereikbaar is.
Wij spelen met de kinderen steeds op nieuwe en andere locaties, wij willen graag iets uitdagends
aan de kinderen aanbieden. Locaties die verder dan loopafstand van het kinderdagverblijf liggen
gaan wij heen met vervoer."

Gebruikte bronnen:

Observaties (binnen- en buitenruimte)

Plattegrond (2013)
Rapportage Bouwbesluit, 1-10-2013
Rapport verkeersonderzoek, 20-7-2013
Rapport akoestisch onderzoek, 25-7-2013
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Ouderrecht
Inleiding
Tijdens een onderzoek voor registratie wordt beoordeeld of de houder al aangesloten is bij
een klachtencommissie en een klachtenregeling regeling heeft.
De houder heeft nog de tijd tot de start van de exploitatie van het kindercentrum om een
klachtenreglement op te stellen.
Binnen 6 maanden na melding moet een oudercommissie worden ingesteld. De houder heeft
hiervoor de tijd tot 12 juli 2014.

Binnen 6 maanden na melding moet een oudercommissie worden ingesteld. De houder heeft
hiervoor de tijd tot 13 juli 2014.

Klachten
Kinderdagverblijf Mira Budel BV heeft zich, per 1 mei 2014, aangemeld bij de Stichting
Klachtencommissie Kinderopvang en Klachtenkamer Oudercommissie.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mw. M. Molenaar)

Informatiemateriaal voor ouders (2014)

Website (www.klachtkinderopvang.nl; www.kinderopvang-mira.nl)
Klachtenformulier, 2014
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Inspectie-items
Kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang
Kinderopvang in de zin van de wet
De opvang vindt bedrijfsmatig of anders dan om niet plaats.
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 Beleidsregels werkwijze
toezichthouder)

Gedurende de opvang wordt verzorging en opvoeding geboden en een bijdrage geleverd aan de
ontwikkeling van kinderen.
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 Beleidsregels werkwijze
toezichthouder)

De opvang is gericht op kinderen in de leeftijd dat ze naar het basisonderwijs kunnen gaan.
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 1 sub b Besluit kwaliteit kinderopvang
en peuterspeelzalen; art 3 lid 1 Beleidsregels werkwijze toezichthouder)

Kinderopvang en naleving wet- en regelgeving
Er loopt geen handhaving in het kader van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen tegen de vestiging(en) van de houder.
(art 1.49 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 3 Beleidsregels werkwijze
toezichthouder)

De houder treft maatregelen om recidive van eerder geconstateerde tekortkomingen in zijn
vestiging(en) te voorkomen.
(art 1.49 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 3 Beleidsregels werkwijze
toezichthouder)

Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum kenmerkende visie
op de omgang met kinderen is beschreven.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk)

In het pedagogisch beleidsplan staat in duidelijke en observeerbare termen het volgende
beschreven: de wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de
mogelijkheden voor kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie, en
de wijze waarop de overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de werkwijze, de
maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de basisgroep.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub b Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen bij welke
(spel)activiteiten kinderen hun basisgroep verlaten.
(art 1.50 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub c Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe beroepskrachten
bij hun werkzaamheden worden ondersteund door andere volwassenen.
(art 1.50 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub d Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe ondersteuning is
vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is.
(art 1.50 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub g Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
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Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe ondersteuning is
vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum wordt ingezet in afwijking van
de beroepskracht-kindratio.
(art 1.50 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub g Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag
De verklaring omtrent het gedrag van de houder is bij het indienen van de aanvraag tot exploitatie
aan het college van B&W overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee maanden.
(art 1.50 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum
exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die niet ouder is dan twee jaar.
(art 1.50 lid 3 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang
van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd.
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is bij aanvang
van de werkzaamheden niet ouder dan twee maanden.
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Passende beroepskwalificatie
Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie
zoals in de cao kinderopvang is opgenomen.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1, 2 en 3 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Opvang in groepen
Ieder kind behoort bij een basisgroep.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang
en peuterspeelzalen; art 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Gebruik van de voorgeschreven voertaal
De voorgeschreven voertaal wordt gebruikt.
(art 1.55 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

OF
Er wordt een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de herkomst van de kinderen in deze
specifieke omstandigheid daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder vastgestelde
gedragscode.
(art 1.55 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Veiligheid en gezondheid
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid van maximaal een jaar oud.
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk)

De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie.
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3
Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk)

De houder beschrijft de veiligheidsrisico’s op de thema’s: verbranding, vergiftiging, verdrinking,
valongevallen, verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden.
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en lid 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
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In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn
respectievelijk worden genomen in verband met de veiligheidsrisico’s, alsmede de samenhang
tussen de veiligheidsrisico’s en de maatregelen.
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen)

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid van maximaal een jaar oud.
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk)

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie.
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3
Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk)

De houder beschrijft de gezondheidsrisico’s op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu,
buitenmilieu en medisch handelen.
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en lid 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn
respectievelijk worden genomen in verband met de gezondheidsrisico’s, alsmede de samenhang
tussen de gezondheidsrisico’s en de maatregelen.
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen)

Meldcode kindermishandeling
De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld welke voldoet aan de beschreven
eisen.
(art 1.51a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2a Besluit kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

Accommodatie en inrichting
Binnenruimte
Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² passend ingerichte binnenspeelruimte
beschikbaar.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen; art 8 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Buitenspeelruimte
De niet-aangrenzende buitenspeelruimte is in de directe nabijheid van het kindercentrum.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Ouderrecht
Klachten
De houder treft een regeling voor de behandeling van klachten van ouders die voldoet aan de
beschreven eisen.
(art 2 lid 1 Wet klachtrecht cliënten zorgsector)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen

: Kinderdagverblijf Mira Budel B.V.
: http://www.kinderopvang-mira.nl
: 20

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

:
:
:
:
:

Winihami Holding B.V.
Karel Mollenstraat Noord 6
5552JA VALKENSWAARD
www.kinderopvang-mira.nl
17253324

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

:
:
:
:
:

GGD Brabant-Zuidoost
Postbus 810
5700AV HELMOND
088 0031 377
M. van den Brand

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: CRANENDONCK
: Postbus 2090
: 6020AB BUDEL

Gegevens toezicht

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

:
:
:
:
:

07-02-2014
12-02-2014
26-02-2014
24-02-2014
24-02-2014

: 24-02-2014
: 17-03-2014
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
Op 18 februari 2014 heeft de houder, per mail, enkele aanvullingen op het concept
inspectierapport aangegeven. Deze zijn in het definitieve rapport aangepast.
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