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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
Kinderdagverblijf Puk is een particulier kindercentrum dat op 4 oktober 2010 gestart is met
dagopvang in de gemeente Deurne. De dagopvang is gevestigd in het gemeenschapshuis van de
protestantse kerk aan de Helmondseweg. In een zaal van het gemeenschapshuis zijn 's avonds
activiteiten zoals kienen. Overdag wordt het pand, incidenteel, gebruikt voor koffietafels.
Het kinderdagverblijf heeft drie stamgroepen: Ukkies (0-2 jarigen), Pukkies (2-4 jarigen) en op
maandag en dinsdag Pukkie+ voor kinderen vanaf 2,5 jaar. De groepen Ukkies en Pukkies hebben
beide een eigen groepsruimte ter beschikking. De groep Pukkie+ maakt gebruik van de zaal van
het gemeenschapshuis. Aangezien de zaal een multifunctionele ruimte betreft, wordt elke
maandagochtend de inrichting voor de Pukkies+ opgebouwd en op dinsdagavond weer afgebroken.
In de groep Pukkie+ wordt een peuterarrangement geboden, Pukkies vanaf 2,5 mogen ook
deelnemen aan deze activiteiten.
Vanaf juli 2017 werd ook buitenschoolse opvang geboden op deze locatie. Deze opvang betrof een
gecombineerde opvang KDV en BSO (kinderen van 2 tot en met 8 jaar) en vond plaats in één van
de groepsruimtes van de dagopvang (Pukkies). Vanaf januari 2018 is deze opvang gestopt en biedt
de houder alleen buitenschoolse opvang aan bij BSO Puk Klingerveld waar vanaf augustus 2019
ook peuteropvang wordt geboden.
Inspectiegeschiedenis
Het kindercentrum wordt jaarlijks onaangekondigd bezocht door de GGD. Onderstaand volgt de
inspectiegeschiedenis vanaf 2017.
Jaarlijks onderzoek 3 augustus 2017
Tijdens deze inspectie was geconstateerd dat de getoetste inspectie items volledig voldeden aan de
Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.
Jaarlijks onderzoek 20 april 2018
Tijdens deze inspectie was geconstateerd dat de getoetste items voldeden aan de Wet
kinderopvang.
In het rapport stond een aandachtspunt beschreven bij het item: Pedagogisch klimaat. Dit punt
had te maken met het feit dat de groepsruimte van de Ukkies gedurende de dag gebruikt werd als
doorgang.
Jaarlijks onderzoek 9 augustus 2019
Tijdens deze inspectie was geconstateerd dat de getoetste items niet geheel voldeden aan de Wet
kinderopvang. Er was 1 overtreding geconstateerd bij het item: personeel en groep
(beroepskracht-kind-ratio). De overige getoetste items voldeden aan de gestelde eisen.
Huidige inspectie
Op 31 januari 2020 heeft de inspecteur kinderopvang een nader onderzoek uitgevoerd. In dit nader
onderzoek is de voorwaarde waaraan tijdens de reguliere inspectie van augustus 2019 niet werd
voldaan opnieuw bekeken.
Aangezien het een documenten onderzoek betreft, heeft er géén bezoek op locatie plaatsgevonden.
De toezichthouder heeft de benodigde documenten digitaal opgevraagd en tijdig ontvangen.
Conclusie
Tijdens de huidige inspectie is geconstateerd dat:
•
•

de houder er in geslaagd is de voorgaande overtreding op te lossen;
dat de getoetste inspectie-voorwaarde voldoet aan de Wet kinderopvang.
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Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen

Personeel en groepen
Inleiding
Tijdens het jaarlijks onderzoek op 09-08-2019 werd een overtreding geconstateerd op
onderstaande voorwaarde:
•

Aantal beroepskrachten (beroepskracht-kindratio)

Tijdens dit onderzoek is deze voorwaarde opnieuw getoetst.

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
Tijdens de vorige inspectie (09-08-2019) was geconstateerd dat er niet op alle dagen werd voldaan
aan de beroepskracht-kindratio.
Tijdens het nader onderzoek is op basis van steekproeven in week 1, 2 en 3 2020 geconstateerd
dat er voldoende beroepskrachten aanwezig zijn. De toezichthouder heeft gebruik gemaakt van de
rekentool 1ratio.
Conclusie
De toezichthouder heeft tijdens het nader onderzoek geconcludeerd dat de eerder geconstateerde
overtreding van 09-08-2019 bij het domein personeel en groepen is opgelost. De houder van het
kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat wordt opgevangen.

Gebruikte bronnen
•
•
•

Presentielijsten (Week 1, 2 en 3 2020)
Personeelsrooster (Week 1, 2 en 3 2020)
Leeftijden van de aanwezige kinderen
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Overzicht getoetste inspectie-items
Personeel en groepen
Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat
wordt opgevangen, met dien verstande dat:
- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige
kinderen in een stamgroep wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel a, bij het
besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;
- indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep
verlaten, dit niet leidt tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit
buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten ten
opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit;
- in afwijking hiervan op tijdstippen genoemd in het pedagogisch beleidsplan minder
beroepskrachten kunnen zijn ingezet, met een maximum van drie uur.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens

Naam voorziening
Vestigingsnummer KvK
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:

Kinderopvang Puk
000008133689
40
Nee

:
:
:
:
:
:

Kinderdagverblijf Puk
Helmondseweg 15
5751GA Deurne
www.kdv-puk.nl
64420736
Ja

:
:
:
:
:

GGD Brabant-Zuidoost
Postbus 8684
5605KR EINDHOVEN
088 0031 377
Marleen Verachtert

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

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

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Deurne
: Postbus 3
: 5750AA DEURNE

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

:
:
:
:
:
:

31-01-2020
Niet van toepassing
Niet van toepassing
31-01-2020
02-02-2020
02-02-2020

: 21-02-2020
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