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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft
een onaangekondigd jaarlijks onderzoek.

Beschouwing
Op 11 juni 2021 heeft GGD Kennemerland in opdracht van de gemeente Heemstede een
onaangekondigd onderzoek uitgevoerd m.b.t. kinderdagverblijf Meerlnest Voorweg in Heemstede.
Tijdens dit risicogestuurde onderzoek zijn enkele items en voorwaarden uit de Wet kinderopvang
getoetst.
In deze beschouwing staan de resultaten van het uitgevoerde onderzoek. Na de feiten over het
kindercentrum volgen de belangrijkste bevindingen. Deze zijn elders in het rapport per domein
verder uitgewerkt.
Covid-19
Opgemerkt moet worden dat dit onderzoek heeft plaatsgevonden in de periode dat er sprake is van
een landelijke/wereldwijde uitbraak van Covid-19.
Om die reden heeft er met betrekking tot dit onderzoek geen locatiebezoek plaatsgevonden en zijn
de voorwaarden niet in de praktijk getoetst. Het onderzoek heeft zich beperkt tot een
documentenonderzoek, aangevuld met een telefonisch interview met de leidinggevende en een
beroepskracht en overige nagestuurde informatie.
De toezichthouder heeft ondermeer getoetst of de houder voldoende maatregelen heeft getroffen
om verspreiding van ziektes tegen te gaan waarbij met name gekeken is of de belangrijkste RIVMrichtlijnen wat betreft hygiëne en binnenklimaat zijn uitgevoerd. Geconstateerd wordt dat de
houder voldoende maatregelen heeft getroffen om de gezondheid en veiligheid van de kinderen te
waarborgen en dat het aannemelijk is dat de maatregelen voldoende worden uitgevoerd.
Door corona gelden er mogelijk verzachtende omstandigheden. Wanneer er bij het niet naleven
van een kwaliteitseis aantoonbaar sprake is van overmacht door corona en de houder er alles aan
gedaan heeft om verantwoorde kinderopvang te bieden, heeft de toezichthouder die
omstandigheden in het rapport beschreven en het advies niet handhaven aan de gemeente
gegeven.
Feiten over KDV Meerlnest Voorweg
Kinderdagverblijf Meerlnest Voorweg biedt opvang aan kinderen van 2-4 jaar. De locatie is
geregistreerd met 16 kindplaatsen.
Het kinderdagverblijf is een onderdeel van Stichting Peuterspeelgroep Heemstede. Er is een nauwe
samenwerking met kinderdagverblijf 't Meerlnest locatie Van der Waalslaan (behorend bij dezelfde
stichting).
Belangrijkste bevindingen
Tijdens dit onderzoek zijn op de getoetste items en voorwaarden geen overtredingen
geconstateerd.
Opgemerkt moet worden dat er op dit moment geen pedagogisch coach is. Deze voorwaarde zal
tijdens de volgende inspectie getoetst worden.
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De houder gaat akkoord met de inhoud van het inspectierapport en heeft geen gebruik gemaakt
van de gelegenheid een zienswijze in te dienen.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder
duidelijk hoe hij/zij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent:
Het bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden
en de overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft de houder onderwerpen zoals de indeling
en grootte van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid.
De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch
beleid.
Van de beoordeelde eisen staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.
Pedagogisch beleid

Kinderdagverblijf Meerlnest Voorweg beschikt over een pedagogisch beleidsplan.
Dit bestaat uit een algemeen pedagogisch beleid voor deze locatie tezamen met kinderdagverblijf
Meerlnest van der Waalslaan.
Het pedagogisch beleidsplan is tijdens dit onderzoek niet inhoudelijk beoordeeld.
De werkwijze is tijdelijk aangepast vanwege Covid-19.
De groep start buiten met buitenspelen, daar is er een kort contactmoment tussen de beroepskracht
en de ouder. Indien er vanuit de beroepskracht of de ouder behoefte is aan extra contact, wordt er
op een later moment telefonisch contact met elkaar opgenomen.
Als alle kinderen er zijn, gaat de groep naar binnen waar de kinderen hun handen wassen. Er is een
handen-was kaart gemaakt als dagritme kaart.
Verder is er extra aandacht voor het gebruik van het speelgoed en de schoonmaak van het
speelgoed. De handcontact punten worden extra schoon gemaakt. Aan de ouders worden e-mails
gestuurd met daarin de laatste corona updates.
De ouderbetrokkenheid krijgt op dit moment extra aandacht via het overdracht schrift. De gemaakte
werkjes van de kinderen worden opgehangen op dusdanige wijze, dat de kinderen de werkjes bij het
ophalen aan hun ouder kunnen laten zien.
Er wordt met thema's gewerkt, op dit moment is het thema "zomervakantie". De ouders zijn o.a.
over dit thema geïnformeerd door middel van het overdracht schriftje en het toesturen van voorlees
filmpjes.
Er is een bewuste keuze gemaakt om voor nieuw startende kinderen een uitzondering te maken; er
mag bij een nieuw kind één ouder mee op de groep, met in achtneming van alle geldende corona
maatregelen (mondkapje, voldoende afstand houden tot andere volwassenen)
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Gebruikte bronnen

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (tevens beroepskracht)
Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch beleidsplan 2021 (inclusief uitwerking dagelijks praktijk)

Voorbeelden van berichtjes m.b.t. ouderbetrokkenheid en uitwerking thema/boekjes en overige
communicatie naar ouders

Voorbeelden van berichtjes over de geldende Corona-maatregelen

Landelijk Register Kinderopvang

Website
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Personeel en groepen
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
Binnen de dagopvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste stamgroepen. Er moet
voldoende personeel op elke groep zijn. Hoeveel beroepskrachten nodig zijn, is afhankelijk van het
aantal kinderen en hun leeftijd.
Elke beroepskracht moet een geldig diploma hebben en ingeschreven staan in het Personenregister
Kinderopvang. Een pedagogisch beleidsmedewerker begeleidt de beroepskrachten in hun werk.
In de stamgroepen spreken de beroepskrachten Nederlands met elkaar en met de kinderen.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een
beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
Opleidingseisen
De beroepskwalificatie is getoetst van de beroepskrachten die ingezet zijn op de dag van de
inspectie. Alle beroepskrachten uit de steekproef beschikken over een passende beroepskwalificatie
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang.
Kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker
De uren van de pedagogisch beleidsmedewerker worden ingevuld door de manager.
Er is op dit moment geen pedagogisch coach, hiervoor staat een vacature open. Indien deze
vacature niet spoedig vervult wordt, zal er een tijdelijke coach ingehuurd worden om ervoor te
zorgen dat de beroepskrachten dit jaar voldoende coaching uren ontvangen.- Deze voorwaarde zal
tijdens de volgende inspectie getoetst worden Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires

Op de dag van het uitgevoerde onderzoek heeft de houder voldoende beroepskrachten ingezet voor
het aantal kinderen dat wordt opgevangen.
Er zijn geen stagiaires op de locatie.
Stabiliteit van de opvang voor kinderen

De opvang vindt plaats in één stamgroep. De maximale groepsgrootte is zestien kindplaatsen. De
locatie is tijdens schoolweken open van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur t/m 12.15 uur. Uit het
onderzoek kan geconcludeerd worden dat aan de getoetste voorwaarden met betrekking tot stabiele
opvang wordt voldaan.
Gebruikte bronnen

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (tevens beroepskracht)
 Personenregister Kinderopvang
 Website
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 Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten
 Presentielijsten
 Personeelsrooster
 Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch beleidsplan 2021 (inclusief uitwerking dagelijks praktijk))
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum
draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld.
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn:
a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum;
b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een
uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een
onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden
opgevangen;
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen worden opgevangen;
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over
de kinderen die worden opgevangen;
e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd
hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn
of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres.
Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e
ingeschreven in het personenregister kinderopvang.
(art 1.50 lid 3 Wet 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)
Opleidingseisen
Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent
aangevangen cao Kinderopvang.
(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)
Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één
stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel
a van het Besluit kwaliteit kinderopvang.
Indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep wordt de maximale grootte van de
gecombineerde groep bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c van het Besluit kwaliteit
kinderopvang.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8, 9 en 10 Besluit kwaliteit kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening

: Meerlnest Voorweg

Website

: http://www.meerlnest.nl

Vestigingsnummer KvK

: 000022196730

Aantal kindplaatsen

: 16

Gesubsidieerde voorschoolse educatie

: Nee

Gegevens houder
Naam houder

: Stichting Peuterspeelgroep Heemstede

Adres houder

: Voorweg 49

Postcode en plaats

: 2103 SR Heemstede

KvK nummer

: 41222631

Aansluiting geschillencommissie

: Ja

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD

: GGD Kennemerland

Adres

: Postbus 5514

Postcode en plaats

: 2000 GM Haarlem

Telefoonnummer

: 023-5159500

Onderzoek uitgevoerd door

: E van Hemert

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente

: Heemstede

Adres

: Postbus 352

Postcode en plaats

: 2100 AJ HEEMSTEDE

Planning
Datum inspectie

: 11-06-2021

Opstellen concept inspectierapport

: 05-07-2021

Vaststelling inspectierapport

: 12-07-2021

Verzenden inspectierapport naar houder

: 12-07-2021

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 12-07-2021

Openbaar maken inspectierapport

: 12-07-2021
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.

De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen.
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