
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inspectierapport 
Kombinocare (KDV) 
Raadhuisstraat 17 
4631NA Hoogerheide 
Registratienummer 120768525 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toezichthouder:   GGD West-Brabant 
In opdracht van gemeente:  Woensdrecht 
Datum inspectie:    31-08-2017 
Type onderzoek :   Nader onderzoek 
Status:     Definitief 
Datum vaststelling inspectierapport: 01-09-2017 
AB_ID245388 



 

2 van 6 
Definitief inspectierapport dagopvang nader onderzoek 31-08-2017 

Kombinocare te Hoogerheide 

Inhoudsopgave 

Inhoudsopgave ................................................................................................................ 2 

Het onderzoek ............................................................................................................. 3 

Observaties en bevindingen ........................................................................................... 4 

Overzicht getoetste inspectie-items ................................................................................. 5 

Gegevens voorziening ................................................................................................... 6 

Gegevens toezicht ........................................................................................................ 6 



 

3 van 6 
Definitief inspectierapport dagopvang nader onderzoek 31-08-2017 

Kombinocare te Hoogerheide 

Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd nader onderzoek. 

 
Beschouwing 
Kindercentrum Kombinocare bevindt zich in het centrum van Hoogerheide. Er wordt opvang 
geboden in een verticale groep, aan kinderen in de leeftijd van 0- 4 jaar. Naast de reguliere 
opvang kan er ook dagopvang worden geboden aan kinderen met een verpleegkundige zorgvraag. 
  
Binnenruimte bedraagt: 97 m² 
Buitenruimte bedraagt: 217 m² 
  
Inspectiehistorie 
2011: Start exploitatie 
2012: Inspectiebezoek na start exploitatie, er zijn tekortkomingen geconstateerd op een aantal 
domeinen. Tijdens het nader onderzoek is gebleken dat de tekortkomingen zijn opgelost. 
2013, 2014, 2015: Onaangekondigd inspectiebezoek, er is aan de beoordeelde voorwaarden 
voldaan. 
2016 : Onaangekondigd inspectiebezoek, er is niet voldaan aan het domein Personeel en groepen, 
item Verklaring omtrent het gedrag. Tijdens het nader onderzoek is de tekortkoming opgelost. 
2017 : Onaangekondigd inspectiebezoek, er is niet voldaan aan het domein Personeel en groepen, 
item Passende beroepskwalificatie. 
  
  
Bevindingen op hoofdlijnen 
Op verzoek van de gemeente Woensdrecht heeft er een nader onderzoek plaatsgevonden. Het 
nader onderzoek heeft zich gericht op de voorwaarden met betrekking tot domein Personeel en 
groepen, item Passende beroepskwalificatie. 
 
Tijdens het nader onderzoek is gebleken dat de tekortkomingen door de houder is opgelost.  
  

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Kombinocare te Hoogerheide 

 

Observaties en bevindingen 

 

Personeel en groepen 

 
Binnen het domein personeel en groepen worden medewerkers gecontroleerd op een passende 
beroepskwalificatie. 
  
 
Passende beroepskwalificatie 
 
Tijdens de inspectie zijn de diploma’s van de beroepskrachten steekproefsgewijs ingezien. De 
beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie zoals is 
opgenomen in de cao kinderopvang. 
  
De desbetreffende pedagogisch medewerkster die tijdens de vorige inspectie niet beschikte over 
een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie zoals opgenomen in de cao 
kinderopvang, wordt niet meer als pedagogisch medewerkster ingezet op de groep. 
  
 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Diploma's beroepskrachten 

 



 

5 van 6 
Definitief inspectierapport dagopvang nader onderzoek 31-08-2017 

Kombinocare te Hoogerheide 

 

Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Personeel en groepen 

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Kombinocare te Hoogerheide 

 

Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kombinocare 
Website : http://www.kombinocare.nl 
Aantal kindplaatsen : 16 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Kombino Care 
Adres houder : Raadhuisstraat 17 
Postcode en plaats : 4631NA Hoogerheide 
KvK nummer : 51116537 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD West-Brabant 
Adres : Postbus 3024 
Postcode en plaats : 5003DA Tilburg 
Telefoonnummer : 076-5282000 
Onderzoek uitgevoerd door :  A Bakx 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Woensdrecht 
Adres : Postbus 24 
Postcode en plaats : 4630AA HOOGERHEIDE 
 
Planning 
Datum inspectie : 31-08-2017 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 01-09-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 06-09-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 06-09-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 22-09-2017 
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