Inspectierapport
't Hummeltieshonk (KDV)
Heetenseweg 9
8111PX Heeten
Registratienummer 218966258

Toezichthouder:
In opdracht van gemeente:
Datum inspectie:
Type onderzoek:
Status:
Datum vaststelling inspectierapport:

GGD IJsselland
Raalte
01-10-2019
Jaarlijks onderzoek
Definitief
12-11-2019

Inhoudsopgave
INHOUDSOPGAVE............................................................................................................. 2
HET ONDERZOEK .............................................................................................................. 3
ONDERZOEKSOPZET .............................................................................................................. 3
BESCHOUWING ................................................................................................................... 3
HERSTELAANBOD ................................................................................................................. 3
ADVIES AAN COLLEGE VAN B&W ............................................................................................... 3
OBSERVATIES EN BEVINDINGEN...................................................................................... 4
PEDAGOGISCH KLIMAAT .......................................................................................................... 4
PERSONEEL EN GROEPEN ......................................................................................................... 6
VEILIGHEID EN GEZONDHEID .................................................................................................... 7
OVERZICHT GETOETSTE INSPECTIE-ITEMS ...................................................................... 9
PEDAGOGISCH KLIMAAT .......................................................................................................... 9
PERSONEEL EN GROEPEN ......................................................................................................... 9
VEILIGHEID EN GEZONDHEID ...................................................................................................10
GEGEVENS VOORZIENING .............................................................................................. 12
OPVANGGEGEVENS ..............................................................................................................12
GEGEVENS HOUDER .............................................................................................................12
GEGEVENS TOEZICHT ..................................................................................................... 12
GEGEVENS TOEZICHTHOUDER (GGD) ........................................................................................12
GEGEVENS OPDRACHTGEVER (GEMEENTE) ....................................................................................12
PLANNING ........................................................................................................................12
BIJLAGE: ZIENSWIJZE HOUDER KINDERCENTRUM ......................................................... 13

2 van 13
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 01-10-2019
't Hummeltieshonk te Heeten

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.
De genoemde wet onderscheidt domeinen die bij de inspectie aan de orde moeten komen. Dat zijn
de gearceerde titels in dit rapport. Elk domein op zijn beurt bevat een aantal inspectie-items, met
bijbehorende voorwaarden die bij de inspectie worden getoetst. Deze voorwaarden zijn te vinden
als bijlage bij dit rapport.
Bij deze inspectie is het volgende onderzocht:






pedagogisch klimaat;
eisen aan het personeel;
aantal beroepskrachten;
stabiliteit van de opvang voor kinderen;
meldcode.

Beschouwing
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over het
kindercentrum en de inspectiegeschiedenis volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden
elders in het rapport verder uitgewerkt.
Feiten over kinderdagverblijf 't Hummeltieshonk
De Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk is op 1 januari 2018 in werking
getreden. Hierdoor is 't Hummeltieshonk op 1 januari 2018 overgaan van peuterspeelzaal (PSZ)
naar kinderdagverblijf (KDV).
Kindercentrum 't Hummeltieshonk is gesitueerd in een huisje achter een woonhuis. Deze
locatie ligt dichtbij een kanaal. De houder heeft echter voor de veiligheid het aangrenzende
buitenterrein, waar kan worden buiten gespeeld, volledig omheind en afgesloten. Er worden
maximaal 8 peuters van 2 tot 4 jaar opgevangen uit Heeten en omliggende plaatsen. De houder is
tevens de beroepskracht.
Inspectiegeschiedenis

28-05-2015 jaarlijks onderzoek: de getoetste voorwaarden voldoen aan de Wet kinderopvang.

16-06-2016 jaarlijks onderzoek: de getoetste voorwaarden voldoen aan de Wet kinderopvang.

06-03-2018 jaarlijks onderzoek: er is een overtreding geconstateerd met betrekking tot het
veiligheids- en gezondheidsbeleid en de eisen aan ruimtes. Het gaat hierbij echter om dezelfde
overtreding.

11-06-2018 nader onderzoek: de eerder geconstateerde overtreding (06-03-2018) is hersteld.
Bevindingen op hoofdlijnen
Tijdens dit jaarlijks onderzoek voldoen (mede door herstelaanbod) alle getoetste voorwaarden aan
de eisen uit de Wet kinderopvang.

Herstelaanbod
Tijdens het onderzoek is een herstelaanbod gedaan voor voorschriften die niet nageleefd werden.
Dit betreft het volgende domein: Personeel en groepen.
In het rapport wordt dit verder toegelicht onder het betreffende domein.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat

Pedagogisch beleid
Kindercentrum 't Hummeltieshonk hanteert een pedagogisch beleidsplan waarin het binnen de
organisatie geldende beleid staat. Het beleidsplan dateert van 1 januari 2018. De houder is
zowel de schrijfster van het pedagogisch beleidsplan als de beroepskracht van het
kindercentrum. De houder weet daardoor wat geschreven staat, kan er als houder en
beroepskracht over vertellen en dit als beroepskracht laten zien in de praktijk. Zo vindt de
houder/beroepskracht het onder andere belangrijk dat kinderen zich veilig voelen. Hierdoor zouden
zij zich vanzelf moeten ontwikkelen. De genoemde veiligheid is zowel in het pedagogisch
beleidsplan als in de praktijk terug te vinden.

Pedagogische praktijk
Bij de observatie van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het
Veldinstrument observatie kindercentrum (januari 2015).
Dit Veldinstrument bevat voor elke voorwaarde indicatoren. Deze worden gebruikt bij het
beschrijven van de pedagogische praktijk.
Emotionele veiligheid
De houder draagt er zorg voor dat op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt
omgegaan, respect voor de autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan
en structuur wordt geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en
geborgen kunnen voelen.
Indicator uit het Veldinstrument:
De beroepskrachten communiceren met de kinderen.
Observatie:
De beroepskrachten hebben vanzelfsprekend en gepast lichamelijk contact met kinderen. Zij
hebben een professionele werkhouding in situaties die vragen om c.q. horen bij lichamelijk contact.
Bij iedere vorm van fysieke intimiteit laat de beroepskracht zich leiden door de reactie van het
kind.
Wanneer een meisje tijdens het voorlezen van een boek naar de wc moet en dit aangeeft, mag zij
van de beroepskracht naar de wc gaan. Als zij klaar is en dit laat weten, gaat de
beroepskracht even naar haar toe om haar te helpen. Wat het meisje zelf kan doen, laat de
beroepskracht aan haar zelf over. Zo zegt zij tegen het meisje dat zij haar handen nog even mag
gaan wassen, omdat zij dat zelf kan.
Terwijl de kinderen aan het spelen zijn, roept de beroepskracht een meisje bij zich: "X kom eens,
want je hebt een hele blote buik." Als het meisje bij haar gekomen is, doet zij de kleding van het
meisje weer goed.
Persoonlijke competentie
De houder draagt er zorg voor dat kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling
van hun motorische vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen
in staat te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving.
Indicator uit het Veldinstrument:
Kinderen hebben de mogelijkheid om (leer)ervaringen op te doen dankzij de groep, spelmateriaal,
activiteitenaanbod en inrichting.
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Observatie:
In het dagprogramma zijn altijd activiteiten opgenomen die gericht zijn op en/of aanzetten tot
taalverrijking.
Het boek (Kaatje en mama's buik, door Liesbet Slegers) dat één van de kinderen meegenomen
heeft van huis, past bij het thema dat op het moment centraal staat. De beroepskracht stelt de
kinderen na het eten en drinken voor, om dit boek te gaan lezen. Met het boek in de
hand begint zij met de kinderen over het onderwerp te praten. De beroepskracht stelt de kinderen,
naar aanleiding van de afbeeldingen en het verhaal, diverse vragen: Wie heeft er een baby in de
buik? Is de buik dun of dik? Waar is onze buik? De kinderen antwoorden. Tevens legt
de beroepskracht sommige situaties van het boek aan de kinderen uit, als er geen antwoord op de
vraag hierover komt. Waardoor kan de moeder van Kaatje haar niet meer oppakken? Zij kan niet
zo goed meer bukken. Wat is logeren? Dan ga je bij iemand anders slapen en daarvoor een koffer
inpakken. Wat zou er in je koffer moeten als je bij iemand gaat logeren? De beroepskracht geeft
een voorzet ter aanvulling: Pyjama, knuffel, etc. De beroepskracht gaat in op wat de kinderen
spontaan vertellen en willen naar aanleiding van het verhaal. Zo zijn er
bijvoorbeeld kinderen die de afbeelding met de baby een kusje willen geven. Dat mag. Als blijkt
dat één van de kinderen dat niet wil zegt de beroepskracht: "Het hoeft niet."
Sociale competentie
De houder draagt er zorg voor dat kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen
spelenderwijs sociale kennis en vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te
stellen steeds zelfstandiger relaties met anderen op te bouwen en te onderhouden.
Indicator uit het Veldinstrument:
De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in hun onderlinge interactie.
Observatie:
De beroepskrachten moedigen interactie tussen leeftijds- en/of groepsgenootjes aan. Zij helpen de
kinderen om contact met elkaar te maken. Zij bieden spel aan dat aanzet tot overleg, afstemmen,
elkaar helpen, emoties delen.
Het meisje dat met blokken speelt, krijgt het op een gegeven moment niet meer voor elkaar om
blokken op de hoog geworden toren te zetten. De beroepskracht merkt dit op en vraagt een
ander kind uit de groep het meisje te gaan helpen.
Er zitten kinderen aan tafel een spelletje te spelen. De beroepskracht zit erbij om dit te begeleiden.
De kinderen leren onder meer om op hun beurt te wachten.
Overdracht van normen en waarden
De houder draagt er zorg voor dat kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te
maken met de algemeen aanvaarde normen en waarden in de samenleving met het oog op een
respectvolle omgang met anderen en een actieve participatie in de maatschappij.
Indicator uit het Veldinstrument:
Afspraken, regels en omgangsvormen zijn herkenbaar aanwezig en worden toegepast.
Observatie:
De beroepskrachten begeleiden kinderen actief bij het leren kennen en omgaan met de afspraken
in de groep. Zij leggen uit wat er van het kind verwacht wordt. Zij geven aan welk gedrag bij welke
situatie hoort in termen van 'wat er wèl mag'.
Tegen de meisjes die om en over de grote blokken heen rennen, zegt de beroepskracht dat er niet
gerend wordt op de groep en zij noemt hierbij de namen van de meisjes. De meisjes stoppen met
rennen. Als er wat later opnieuw gerend wordt, hoeft de beroepskracht alleen maar "dames" te
zeggen en te kijken om het rennen te stoppen. Dan gaat één van de twee meisjes naar de
beroepskracht toe. De beroepskracht geeft haar een knuffel en zegt nog eens dat er niet op de
groep gerend mag worden en dat rennen voor buiten is. De beroepskracht vraagt de meisjes een
huis voor haar te maken, waar zij die avond in slapen kan. Daar gaan de meisjes mee aan de slag.
Op geluiden uit de huishoek, zegt de beroepskracht: "Niet elkaar plagen hè? Samen spelen, samen
delen." Wanneer het even later weer onrustig is in de huishoek, gaat de beroepskracht er naar toe.
Ze zegt dat er genoeg speelgoed is en herhaalt de opmerking dat ze moeten samen spelen en
samen delen. Als de meisjes het spelen hervatten en dit samen gebeurd, geeft de beroepskracht
een compliment: "Zie je wel dat jullie samen kunnen spelen?"
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Voorschoolse educatie
De voorwaarden aangaande voorschoolse educatie zijn niet beoordeeld, aangezien op deze locatie
geen gesubsidieerde voorschoolse educatie aangeboden wordt.
Conclusie
De getoetste voorwaarden bij het domein Pedagogisch klimaat zijn conform de Wet kinderopvang.

Gebruikte bronnen





Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
Interview (beroepskracht)
Observatie(s) (pedagogische praktijk)
Pedagogisch beleidsplan (versie 1 januari 2018)

Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
De houder als vaste beroepskracht en haar man als inwoner van het adres, hebben een geldige
Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en staan ingeschreven in het Personenregister kinderopvang
(PRK).

Opleidingseisen
De houder is zelf als vaste beroepskracht werkzaam bij kindercentrum 't Hummeltieshonk. Zij
beschikt over een passende beroepskwalificatie zoals in de cao Kinderopvang en de cao Sociaal
Werk is opgenomen.
Tijdens het inspectiebezoek werd duidelijk dat de houder geen gebruik maakt van een pedagogisch
beleidsmedewerker/coach. Op deze overtreding is herstelaanbod ingezet. De houder heeft iemand
voor deze combinatiefunctie weten te vinden en van deze persoon op 21-10-2019 de
toezichthouder het diploma toegezonden.
Met het herstelaanbod is aan de voorwaarde voldaan, dat de pedagogisch
beleidsmedewerker/coach beschikt over een voor de werkzaamheden passende opleiding zoals
opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde na
herstelaanbod, is voldaan:
Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 2
Regeling Wet kinderopvang)

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
De verhouding tussen het minimum aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige
kinderen in een stamgroep is conform de Wet kinderopvang. Tijdens het inspectiebezoek waren er
6 kinderen aanwezig en de houder als beroepskracht.

Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Er wordt gewerkt met één stamgroep van maximaal 8 kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar.
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Conclusie
De getoetste voorwaarden bij het domein Personeel en groepen zijn conform de Wet kinderopvang.

Gebruikte bronnen







Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
Interview (beroepskracht)
Personen Register Kinderopvang (steekproef)
Diploma/kwalificatie beroepskracht
Observatie (praktijk)
Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker/coach

Veiligheid en gezondheid

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De houder heeft een meldcode vastgesteld waarin stapsgewijs wordt aangegeven hoe met signalen
van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan en die er redelijkerwijs aan bijdraagt
dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden.
Deze meldcode bevat ten minste de volgende elementen:






een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan met signalen
van huiselijk geweld of kindermishandeling;
een afwegingskader op basis waarvan het risico op en de aard en de ernst van het huiselijk
geweld of de kindermishandeling wordt gewogen en dat in staat stelt te beoordelen of sprake
is van dusdanig ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling, dan wel van een
vermoeden daarvan, dat een melding is aangewezen;
specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld, die speciale kennis en
vaardigheden vereisen;
specifieke aandacht voor de wijze waarop wordt omgegaan met gegevens waarvan zij het
vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden.

Het in de meldcode vastgestelde stappenplan bevat ten minste de volgende stappen:





het in kaart brengen van de signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;
collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het advies- en meldpunt huiselijk geweld en
kindermishandeling (Veilig Thuis) of een deskundige op het gebied van letselduiding;
een gesprek met de ouders en, indien mogelijk, het kind;
het toepassen van het afwegingskader, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b; het beslissen
over: - het doen van een melding, en - het inzetten van de noodzakelijke hulp.

De houder brengt de meldcode bij het intakegesprek met ouders onder de aandacht. Deze wordt
dan kort besproken. Daarnaast staat de meldcode op de groep en kunnen ouders die altijd
inkijken. De houder heeft door te observeren aandacht voor signalen van huiselijk geweld en
kindermishandeling in de thuissituatie en werkt op de groep door regels, gesprekjes en
activiteiten preventief aan seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling.
De houder is op de hoogte van de handelswijze met betrekking tot de vertrouwensinspecteur
kinderopvang.
Conclusie
De getoetste voorwaarden bij het domein Veiligheid en gezondheid zijn conform de Wet
kinderopvang.
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Gebruikte bronnen




Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
Interview (beroepskracht)
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
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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)
Pedagogische praktijk
In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder van een
kindercentrum er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin
kinderen zich bevinden:
a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de
autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt
geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen
voelen;
b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden,
cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat
te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving;
c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en
vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties
met anderen op te bouwen en te onderhouden;
d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen
aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met
anderen en een actieve participatie in de maatschappij.
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 2 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 waarmee de houder een kindercentrum
exploiteert en 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)
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De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling met de in artikel 1.50 derde lid van
de wet genoemde personen inclusief hemzelf.
(art 1.48d 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 1.50 lid 4 Wet kinderopvang)
Opleidingseisen
Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 2
Regeling Wet kinderopvang)
Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent
aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.
(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)
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)
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.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Veiligheid en gezondheid
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
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De houder van een kindercentrum stelt voor het personeel een meldcode vast waarin stapsgewijs
wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan
en die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden.
De door de houder voor het personeel vast te stellen meldcode bevat ten minste de volgende
elementen:
a. een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan door het
personeel met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;
b. een afwegingskader op basis waarvan het personeel het risico op en de aard en de ernst van het
huiselijk geweld of de kindermishandeling weegt en dat het personeel in staat stelt te beoordelen
of sprake is van dusdanig ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling, dan wel van een
vermoeden daarvan, dat een melding is aangewezen;
c. een toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen van
het stappenplan, inclusief vermelding van de functie van degene die eindverantwoordelijk is voor
de beslissing over het al dan niet doen van een melding;
d. indien van toepassing, specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld, die speciale
kennis en vaardigheden van personeel vereisen;
e. specifieke aandacht voor de wijze waarop het personeel omgaat met gegevens waarvan zij het
vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden.
(art 1.51a lid 1, 2 3 en 5 Wet kinderopvang; art 5 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Het door de houder van een kindercentrum in de meldcode vastgestelde stappenplan bevat ten
minste de volgende stappen:
a. het in kaart brengen van de signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;
b. collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het advies- en meldpunt huiselijk geweld en
kindermishandeling (Veilig Thuis) of een deskundige op het gebied van letselduiding;
c. een gesprek met de ouders en, indien mogelijk, het kind;
d. het toepassen van het afwegingskader, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b;
het beslissen over:
- het doen van een melding, en
- het inzetten van de noodzakelijke hulp.
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang; art 5 lid 1 onder a en 2 Besluit kwaliteit
kinderopvang)
De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode.
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:

't Hummeltieshonk
http://www.hummeltieshonk.nl
8
Nee

Gegevens houder
Naam houder
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

: Linda Derks - van der Wal
: 08209287
: Ja

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

:
:
:
:
:

GGD IJsselland
Postbus 1453
8001BL ZWOLLE
038-4 281 686
Ina van der Laan

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Raalte
: Postbus 140
: 8100AC RAALTE

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

:
:
:
:
:
:

01-10-2019
04-11-2019
Niet van toepassing
12-11-2019
12-11-2019
12-11-2019

: 26-11-2019
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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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