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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.
Het nader onderzoek wordt uitgevoerd naar aanleiding van een handhavingsbesluit van de
gemeente Rotterdam.
Het onderzoek heeft zich gericht op het domein 'Personeel en Groepen' en 'Veiligheid en
gezondheid'.
De oordelen zijn gebaseerd op:
- telefoon en email contact met de locatiemanager;
- toegestuurde documenten;
- bezoek op locatie.
Het hoofdstuk ’overzicht getoetste inspectie-items’ geeft een duidelijk beeld welke voorschriften
zijn beoordeeld tijdens dit onderzoek.

Beschouwing
Feiten over kinderdagverblijf De Groene Tuin
Kinderdagverblijf De Groene Tuin (locatie Taselaarstraat) valt samen met de inpandige BSO De
Groene Tuin onder de houder "De Groene Tuin BV". Dezelfde houder exploiteert onder een andere
houdernaam nog een kinderdagverblijf met inpandige BSO elders in Rotterdam en sinds kort ook
een sport BSO.
Het kinderdagverblijf bestaat uit 4 stamgroepen met 51 kindplaatsen. Er is 1 babygroep, 1
dreumes-peutergroep en 2 peutergroepen. De buitens choolse opvang bevindt zich in eigen
ruimtes.
Aangrenzend aan het kinderdagverblijf is een passend ingerichte buitenspeelruimte voor de
kinderen van het kinderdagverblijf. De kinderen van de BSO maken gebruik van niet aangrenzende
buitenruimten in de directe omgeving van de locatie.
Inspectiegeschiedenis
De afgelopen jaren hebben de volgende inspecties plaatsgevonden:

22-10-2019; jaarlijks onderzoek. Hierbij zijn overtredingen geconstateerd binnen de
domeinen 'Personeel en groepen' en 'Veiligheid en gezondheid'.

18-09-2018; jaarlijks onderzoek. Hierbij zijn geen overtredingen geconstateerd op de
onderzochte items.
Bevindingen op hoofdlijnen
Tijdens dit nader onderzoek zijn de overtredingen binnen de domeinen 'Personeel en groepen' en
'Veiligheid en gezondheid' niet geconstateerd.
De bevindingen worden nader toegelicht bij de betreffende domeinen.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.

3 van 7
Definitief inspectierapport dagopvang nader onderzoek 15-06-2020
De Groene Tuin te Rotterdam

Observaties en bevindingen

Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
Vorig onderzoek
Tijdens het inspectieonderzoek van 22 oktober 2019 is geconstateerd dat één medewerker de
werkzaamheden heeft aangevangen voor deze gekoppeld was aan de organisatie in het PRK. De
datum indiensttreding is gedateerd op 1 oktober 2019. De koppeling in het PRK is op 6 november
2019 gerealiseerd.
De overtreding dat een medewerker de werkzaamheden niet mag aanvangen alvorens opgenomen
te zijn in het PRK kon niet meer ongedaan gemaakt worden.
Voortgang huidig onderzoek
Op 8 juni 2020 heeft de toezichthouder bij de houder de gegevens opgevraagd van medewerkers
die na 22 oktober 2019 ingezet zijn op de locatie. Er zijn sindsdien meerdere nieuwe medewerkers
aangenomen. Er is een steekproef genomen van 5 personen. Allen zijn ingeschreven en gekoppeld
in het PRK voordat zij hun werkzaamheden hebben aangevangen.
Hiermee is de overtreding niet opnieuw geconstateerd.

Gebruikte bronnen





Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (per email en op locatie)
Personenregister Kinderopvang
Arbeidsovereenkomst(en)
Personeelsrooster

Veiligheid en gezondheid

Veiligheids- en gezondheidsbeleid
Vorig onderzoek
Tijdens het jaarlijks onderzoek van 22 oktober 2019 blijkt dat beroepskrachten onvoldoende
uitvoering geven aan het veiligheids- en gezondheidsbeleid van de locatie:

er kan niet uitgelegd worden welke maatregelen ondernomen kunnen worden nu in 2
stamgroepruimtes geconstateerd is dat er scheuren in het linoleum zitten;

er staan tassen van medewerkers op kindhoogte in ruimtes waar de kinderen komen.
De assistent-leidinggevende en de locatiemanager kunnen later uitleggen wat het beleid omtrent
de hierboven beschreven voorbeelden is. Het beleid blijkt te voorzien in bovengenoemde situaties
en de genoemde punten zijn/ worden door de houder opgepakt.
Voortgang huidig onderzoek
Tijdens het huidige inspectiebezoek is gebleken dat:

op het moment van het jaarlijkse onderzoek het kapotte linoleum al gemeld stond op de
klussenlijst;

deze klus is nu ook uitgevoerd en afgetekend op de klussenlijst. Tijdens het inspectiebezoek is
gezien hoe het opgeknapt is;

tijdens het werkoverleg op 23 december 2019 zijn de vastgelegde afspraken herhaald;
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de al bestaande afspraak om jassen, tassen en telefoons in een kluisje op te bergen is ook
herhaald op 23 december 2019 tijdens teamoverleg;
tussendoor zijn diegenen die het betrof extra aangesproken. Onderdeel van de taken van de
coaches en leidinggevenden is personeel aanspreken op werkafspraken indien die niet
nageleefd worden. Veel is vastgelegd in beleidsstukken die up to date worden gehouden en in
diverse werkoverleggen besproken worden.

Tijdens het inspectiebezoek is er geen onveilige of ongezonde situatie aangetroffen op de locatie.
Er is voldaan aan de voorschriften.

Gebruikte bronnen






Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (per email en op locatie)
Observatie(s)
Beleid veiligheid- en gezondheid
Notulen teamoverleg (23 december 2019)
Klussenlijst
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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)

Veiligheid en gezondheid
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de
veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder
draagt er zorg voor dat er in de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt
gehandeld.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Vestigingsnummer KvK
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:

De Groene Tuin
000013869418
51
Nee

:
:
:
:
:
:

Kinderdagverblijf "De Groene Tuin" B.V.
Taselaarstraat 5
3078VM Rotterdam
www.degroenetuin-kdv.nl
50757237
Ja

:
:
:
:
:

GGD Rotterdam-Rijnmond
Postbus 70014
3000KS ROTTERDAM
010 4984015
F.M.M. Bakker

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

: Rotterdam
: Postbus 70014
: 3000KS ROTTERDAM

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

:
:
:
:
:
:

15-06-2020
Niet van toepassing
Niet van toepassing
18-06-2020
18-06-2020
18-06-2020

: 18-06-2020
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