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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. 
Naar aanleiding van tekortkomingen tijdens het jaarlijks onderzoek (17-11-2016) en de 
daaruitvolgende opdracht van de gemeente (aanwijzingsbesluit 16-1-2017) heeft de 
toezichthouder kinderopvang een nader onderzoek uitgevoerd. 

  
In dit nader onderzoek zijn de voorwaarden waaraan tijdens het onderzoek na aanvang registratie 
niet werd voldaan opnieuw beoordeeld. 

 
Beschouwing 
Op 17-11-2016 heeft er een jaarlijks onderzoek plaats gevonden bij Kinderdagverblijf (KDV) Het 
Kinderkasteel. 
  

Tijdens dit onderzoek zijn een aantal tekortkomingen geconstateerd met betrekking tot de risico 

inventarisaties. 
  
Tijdens dit nader onderzoek is geconstateerd dat de onderdelen voldoen aan de voorwaarden. 
  
Hiermee wordt voldaan aan de gestelde eisen. 

 
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 KDV Het Kinderkasteel een risico inventarisatie heeft wat 
voldoet aan de voorwaarden. 

  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
In het rapport van het jaarlijks onderzoek in 2016 staat het volgende; 
  

Op de locatie is een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid (RIVG) aanwezig. Op de RIVG 

staat de datum van december 2015, maar de acties dateren van oktober 2015. Ook is een RIVG 
gezien van april 2014, waarbij de risico's dateren van 2013 
Er is gebruik gemaakt van de digitale risicomonitor, echter is er alleen een deel van een actieplan 
toegestuurd naar de toezichthouder. 
  
In het plan van aanpak is niet terug te lezen welke maatregelen er zijn genomen in verband met 
de veiligheidsrisico's en op welk moment de maatregelen genomen zijn, wie is er verantwoordelijk 

voor de te nemen maatregelen en wat is de samenhang tussen de veiligheidsrisico's en de 
maatregelen. 
  
Het toetsingsrapportage voor de GGD ontbreekt. 
   
Onduidelijk is hoe het hygieneprotocpol is weggezet in de RIVG. Tijdens de observatie op de groep 

is gezien dat de handen van de kinderen werden schoongemaakt door een beroepskracht met één 
vochtige hydrofielluier voor alle 16 kinderen. De beroepskracht gaf aan de luier steeds om te 
draaien. Dit is niet hygiënisch. Het is beter om de handen te laten wassen met water en zeep. 

  
Er wordt gebruik gemaakt van verschillende groepsruimten. Onduidelijk is of de verschillende 
ruimten zijn meegenomen in de RIVG. 
  

Tijdens dit nader onderzoek zijn de risico inventarisaties en de bijbehorende actieplannen opnieuw 
beoordeeld. 
  
- Er zijn nieuwe actieplannen gemaakt, waar 1 persoon verantwoordelijk is gemaakt voor   de te 
nemen acties. 
- De RIVG en protocollen worden besproken op teamvergaderingen. Dit wordt beschreven in het 
actuele actieplan. 

- Op iedere groep heeft een beroepskracht de risico inventarisatie gemaakt. 
- Er is een toetsingsrapportage opgestuurd. 
- Alle groepsruimtes zijn geïnventariseerd. 
 
  
Het beleid omtrent veiligheid en gezondheid voldoet aan de gestelde voorwaarden. 

  
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (beroepskracht) 
 Observaties 
 Risico-inventarisatie veiligheid (toetsingsrapportage 6-3-17) 
 Risico-inventarisatie gezondheid (toetsingsrapportage 6-3-17) 

 Actieplan veiligheid (toetsingsrapportage 6-3-17) 
 Actieplan gezondheid (toetsingsrapportage 6-3-17) 
- mailcontact locatieverantwoordelijke 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk) 

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn, 
respectievelijk worden genomen in verband met de veiligheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de veiligheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk) 

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn 
respectievelijk worden genomen in verband met de gezondheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de gezondheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Het Kinderkasteel 

Website : http://www.koomeppel.nl 
Aantal kindplaatsen : 32 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Kinderopvangorganisatie Meppel VOF 

Adres houder : de Kampen 2A 
Postcode en plaats : 7943HE Meppel 
KvK nummer : 08195591 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Drenthe 
Adres : Postbus 144 
Postcode en plaats : 9400AC ASSEN 

Telefoonnummer : 0592-306300 
Onderzoek uitgevoerd door :  J Ottens 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Meppel 
Adres : Postbus 501 
Postcode en plaats : 7940AM MEPPEL 

 
Planning 
Datum inspectie : 02-03-2017 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 15-03-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 16-03-2017 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 16-03-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 16-03-2017 
 
 
 

 
 
 
 

 


