
  
Toelichting GGD inspectierapport 21-1-2014 

Op 21 januari 2014 heeft mevrouw Kanters van GGD Hart voor Brabant een inspectieonderzoek uitgevoerd. Zo’n 
onderzoek wordt (jaarlijks) uitgevoerd op grond van de Wet kinderopvang. De inspecteur heeft de volgende items 
onderzocht: 

 pedagogisch klimaat (pedagogisch beleid en pedagogische praktijk) 

 personeel en groepen (verklaring omtrent het gedrag medewerkers, beroepskwalificatie, beroepskracht-kindratio, 
opvang in groepen en taal) 

 veiligheid en gezondheid (risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid, meldcode kindermishandeling en 
vierogenprincipe) 

 accommodatie en inrichting (binnenruimte en buitenspeelruimte) 

 ouderrecht (informatie en klachten) 
 

Deze 5 items zijn onderverdeeld in zo’n 60 voorwaarden die een inspecteur beoordeelt op papier en in de praktijk. In 
het inspectierapport kunt u lezen dat kindercentrum het groenehuis voldoet aan de wettelijk gestelde kwaliteitseisen. 
Het is belangrijk dat (aanstaande) ouders het meest recente inspectierapport lezen, maar een rapport is niet zo 
gemakkelijk leesbaar o.a. vanwege vaktaal. Hieronder vindt u de belangrijkste informatie uit het rapport (geciteerd). 

Het onderzoek 

‘Conclusie is dat kindercentrum het groenehuis zich actief inzet om te kunnen voldoen aan de gestelde wet- en 
regelgeving en kwaliteit wil bieden.’ 

‘… veel zaken prima op orde zoals het uitvoeren van de risico-inventarisaties en het hieruit voortvloeiende beleid.’ 

‘De conclusie luidt dat zichtbaar is dat kindercentrum het groenehuis zich wil profileren door het bieden van unieke en 
hoogwaardige kinderopvang. De kinderen hebben een riante speelruimte zowel binnen als buiten. Daarnaast is te zien 
dat de natuur ‘leeft’ in het kindercentrum … Ook is buitenspelen een vast onderdeel van het programma … en er wordt 
gewandeld in natuurgebied De Maashorst.’ 

‘Op het gebied van veiligheid en gezondheid … zeer alert en actief …’ ‘De veiligheid en gezondheid wordt gewaarborgd 
…’ 

Observaties en bevindingen; pedagogisch klimaat 

Tijdens de allereerste inspectie van kindercentrum het groenehuis op 3 september 2013 waren er geen verbeterpunten 
benoemd ten aanzien van ons Pedagogisch beleidsplan. De tweede inspecteur (pedagogisch onderlegd) had in januari 
waardevolle feedback op ons beleidsplan. We hebben nu in ons beleidsplan uitgebreider beschreven hoe we de vier 
pedagogische doelen vormgeven en illustreren dit met foto’s van kinderen. Het Pedagogisch beleidsplan is opnieuw 
voorgelegd aan mevrouw Kanters en zij mailde: ‘Jullie hebben hard gewerkt … resulteert in een duidelijk plan voor 
elkaar en ouders!’ 

Voor wat betreft de pedagogisch praktijk is het volgende te lezen in het inspectierapport: 
‘De conclusie wat betreft de pedagogische praktijk is positief, te zien is dat er sensitief responsief wordt gereageerd op 
de kinderen …’ ‘… in de praktijk zijn positieve handelingen te zien van de medewerkers die overeenkomen met de visie.’ 

‘Tijdens de observatie is te zien dat de medewerker actief communiceert met de kinderen … de medewerker benoemt 
bij elke handeling aan het kind wat zij aan het doen is …’ … de medewerker ziet signaal … de medewerker houdt contact 
met kind …  

‘Er is te zien dat de kinderen zich welbevinden …’  



  
‘De medewerkers zijn vriendelijk naar de kinderen en ook naar elkaar toe.’ 

Observaties en bevindingen; personeel en groepen 

De Verklaring Omtrent Gedrag van onze allereerste medewerker was formeel 10 dagen te laat. Omdat deze op 1 
oktober 2013 overlegd had moeten worden, staat in het GGD rapport dat er aan één voorwaarde niet is voldaan.  

Observaties en bevindingen; veiligheid en gezondheid 

‘Conclusie is dat kindercentrum het groenehuis goed inzicht heeft in de aanwezige risico’s en dit is ook zichtbaar in de 
steekproef genomen praktijk.’ 

‘Er is sprake van cyclisch beleid, zo blijkt namelijk dat ook bijna ongevallen (lees: onveilige en/of ongezonde situaties) 
actief worden geregistreerd en indien nodig een maatregel volgt …’ 

Observaties en bevindingen; accommodatie en inrichting 

Geen bijzonderheden anders dan dat er voor kinderen (heel) veel ruimte binnen én buiten (ruim 600 vierkante meter) 
is. Het gezonde binnenklimaat en het buiten slapen in buitenslaapbedjes wordt vermeld. 

Observaties en bevindingen; ouderrecht 

Geen bijzonderheden anders dan dat de oudercommissie in functie gesteld kan worden. 

 

 

 

 


