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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.
Naar aanleiding van tekortkomingen tijdens het jaarlijkse onderzoek (d.d. 22 november 2017) en
de daaruit volgende opdracht van de gemeente (aanwijzingsbesluit d.d. 30 januari 2018) heeft de
toezichthouder kinderopvang een nader onderzoek uitgevoerd. In dit nader onderzoek zijn de
voorwaarden waaraan tijdens het jaarlijkse onderzoek niet werd voldaan opnieuw beoordeeld.
Het




nader onderzoek bestaat uit de volgende activiteiten:
mailcontact met de houder
onderzoek op locatie
onderzoek van de verkregen documenten.

Beschouwing
Algemeen
Kinderdagverblijf 't Hummelhoes is onderdeel van Stichting Kindontwikkeling en Kinderopvang
Coevorden (SKKC) en is gevestigd in de Willem-Alexanderschool in Dalerpeel. 't Hummelhoes biedt
opvang aan maximaal 14 kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar.
Deze VVE locatie is open op dinsdag-, woensdag- en vrijdagmorgen van 8.30 uur tot 12.00 uur. Er
wordt gewerkt met de voorschoolse educatie methode Piramide.
Beschouwing
Op 22-11-2017 heeft er een jaarlijks onderzoek plaats gevonden bij 't Hummelhoes (KDV).
Tijdens dit onderzoek zijn een aantal tekortkomingen geconstateerd:

De actieplannen zijn niet actueel;

De nieuwe speelzolder staat niet beschreven.
Bevindingen huidige inspectie
Op 16-03-2018 heeft een nader onderzoek plaatsgevonden. Uit dit nader onderzoek is gebleken
dat de tekortkomingen uit het jaarlijkse onderzoek zijn hersteld.
Bevindingen op hoofdlijnen
De locatie voldoet aan de geïnspecteerde eisen uit de Wet Kinderopvang (Wko).
Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Veiligheid en gezondheid
Inleiding
Tijdens dit nader onderzoek is getoetst of 't Hummelhoes (KDV) een beleid Veiligheid en
Gezondheid heeft waaruit blijkt dat de tekortkomingen uit 2017 opgelost zijn. De nieuwe
speelzolder moet beschreven staan. Verder is beoordeeld of de actieplannen actueel zijn.
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
Op 22-11-2017 heeft er een jaarlijks onderzoek plaats gevonden bij 't Hummelhoes (KDV).
Tijdens dit onderzoek zijn een aantal tekortkomingen geconstateerd:

De actieplannen zijn niet actueel;

De nieuwe speelzolder staat niet beschreven.
In het rapport van het jaarlijks onderzoek in 2017 staat het volgende (citaat):
Tijdens de steekproef betreffende veiligheids- en gezondheidsrisico's in de praktijk zijn een aantal
bijzonderheden naar voren gekomen:


De actieplannen zijn niet actueel. Er staan oude acties van oktober 2016 in en er staat nergens
beschreven of de acties gerealiseerd zijn.



Verder is er een nieuwe speelzolder voor de groep beschikbaar gekomen, maar die is niet
geïnventariseerd. Het is niet duidelijk welke maatregelen erop genomen worden. Doordat er
geen maatregelen opgenomen zijn om deze risico's te minimaliseren, voert de houder
onvoldoende een beleid dat de veiligheid van de op te vangen kinderen in het kindercentrum
zoveel mogelijk waarborgt.

Vanaf 1 januari zal het inventariseren van veiligheid en gezondheid gaan veranderen i.v.m. het
IKK. De houder is hierop gewezen en geadviseerd om zich daar goed in te verdiepen.
Bevindingen inspectiebezoek d.d. 16-03-2018:
Op de locatie is een nieuw veiligheids- en gezondheidsbeleid aanwezig. Uit dit veiligheids- en
gezondheidsbeleid, dat tijdens dit onderzoek beoordeeld is, blijkt dat bovengenoemde punten zijn
opgelost. De actieplannen zijn actueel en de nieuwe speelzolder staat geschreven.
In het kader van IKK is het nieuwe veiligheids- en gezondheidsbeleid in zijn geheel beoordeeld, in
overleg en overreding zijn de grote risico's meer concreet uitgewerkt en staat nu beschreven waar
het veiligheids- en gezondheidsbeleid voor de ouders is in te zien.
Conclusie:
Het beleid Veiligheid en gezondheid voldoet aan de geïnspecteerde voorwaarden.
Gebruikte bronnen:

Interview (beroepskrachten)

Observaties (op locatie)

Beleid Veiligheid en Gezondheid (opgevraagd en ontvangen op 19-04-2018

Aangepast beleid Veiligheid en Gezondheid ontvangen op 24-04-2018
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Overzicht getoetste inspectie-items
Veiligheid en gezondheid
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder 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)

De houder of voorgenomen houder stelt het veiligheids- en gezondheidsbeleid schriftelijk vast en
verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder evalueert, en indien nodig actualiseert, het
veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden na opening van het kindercentrum. Daarna
houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid actueel.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de
houder er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid samen met de
beroepskrachten een continue proces is van het vormen van beleid, implementeren, evalueren en
actualiseren.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3a Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de
opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich brengt, waarbij in ieder geval
wordt ingegaan op:
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen;
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen;
- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding,
stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3b Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is
aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen,
teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het
risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich
verwezenlijken.
De houder beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op het inperken van het risico op
grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze waarop hij de dagopvang zodanig organiseert
dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair de werkzaamheden uitsluitend kan
verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3c Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een beschrijving in algemene zin van de wijze waarop
kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen voor de veiligheid en
gezondheid van kinderen beperkt zijn en welke derhalve niet zijn aan te merken als voornaamste
risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid en gezondheid en als risico op
grensoverschrijdend gedrag.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3d en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de
houder er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en gezondheidsbeleid en de evaluaties
daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiairs,
vrijwilligers en ouders.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3e Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van
de wijze waarop de achterwacht is geregeld indien er met inachtneming van de beroepskrachtkindratio of bij het afwijken van de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten op
grond van de beroepskracht-kindratio, slechts een beroepskracht op het kindercentrum aanwezig
is.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3f, 7 lid 5 en 6 Besluit kwaliteit kinderopvang)
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De houder draagt er zorg voor dat er gedurende de dagopvang te allen tijde ten minste één
volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen
conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere regels.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 8 Regeling
Wet kinderopvang, bijlage bij de Aanwijzing van geregistreerde certificaten voor de kinderopvang inzake het
met goed gevolg afgesloten onderricht dat in elk geval het verlenen van eerste hulp aan kinderen omvat)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Vestigingsnummer KvK
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie
Gegevens houder
Naam houder
Adres houder
Postcode en plaats
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

:
:
:
:

't Hummelhoes
000030198364
14
Ja

: Stichting Kindontwikkeling en Kinderopvang
Coevorden
: van Pallandtlaan 7
: 7742WJ Coevorden
: 60459409
: Ja

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

:
:
:
:
:

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Coevorden
: Postbus 2
: 7740AA COEVORDEN

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

:
:
:
:
:
:

GGD Drenthe
Postbus 144
9400AC ASSEN
0592-306300
C. Dix

16-03-2018
Niet van toepassing
Niet van toepassing
24-04-2018
24-04-2018
24-04-2018

: 24-04-2018
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