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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 overtredingen tijdens het jaarlijkse onderzoek (05-02-2019) heeft de 
gemeente op 4 maart 2019 een aanwijzingsbesluit opgesteld. 
  

In vervolg daarop heeft de toezichthouder in opdracht van de gemeente 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 een bureau onderzoek van de verkregen documenten. 

 
Beschouwing 

Op 05-02-2019 heeft er een jaarlijks onderzoek plaats gevonden bij kinderdagverblijf (KDV) de 

Kinderhofstee. 
  
Tijdens dit onderzoek zijn de volgende overtredingen geconstateerd: 
 de opbouw en werkwijze van de stamgroepen staan onjuist beschreven in het pedagogisch 

beleidsplan; 

 Een medewerker is niet in het bezit van een diploma Eerste hulp bij kinderen; 
 De houder houdt het veiligheids- en gezondheidsbeleid niet actueel. 
  
Uit dit nader onderzoek is gebleken dat alle overtredingen uit het jaarlijks onderzoek zijn hersteld. 
  
De locatie voldoet ten tijde van het onderzoek aan de geïnspecteerde eisen uit de Wet 
Kinderopvang (Wko) en aanverwante regelgeving. 

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

 

Pedagogisch klimaat 
 
 
Inleiding 

In dit onderdeel van het onderzoek worden de bevindingen over het domein ‘Pedagogisch klimaat’ 
opnieuw belicht. Per aspect worden eerst de overtredingen uit het vorige onderzoek beschreven. 
Aan de hand van nieuwe gegevens volgt er een (her)beoordeling, op basis van de huidige wet- en 
regelgeving. 
  
 

Pedagogisch beleid 

In het inspectierapport d.d.  26-02-2019 is onder andere het volgende opgenomen: 
Op beschrijving van de werkwijze en leeftijdsopbouw van de stamgroepen is op het moment van 
inspectie niet actueel. De beroepskracht vertelt tijdens de inspectie dat de houder wel voornemens 
is een buitenklas te starten op locatie, maar dat dit nog niet gerealiseerd is. Op dit gebied voldoet 
het pedagogisch beleidsplan niet aan de voorwaarden. 
 

Nader onderzoek 21-05-2019 
De houder heeft het pedagogisch beleidsplan aangepast en heeft deze binnen de afgesproken 
termijn aan de toezichthouder toegestuurd. In het pedagogisch beleidsplan is de werkwijze en 
opbouw van de stamgroepen correct beschreven. 
 
Conclusie: 
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarde. 

 
 
Gebruikte bronnen: 
 Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch beleidsplan de Kinderhofstee) 
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Veiligheid en gezondheid 
 
 
Inleiding 
In dit onderdeel van het onderzoek worden de bevindingen over het domein ‘Veiligheid en 
gezondheid’ opnieuw belicht. Per aspect worden eerst de overtredingen uit het vorige onderzoek 
beschreven. 

Aan de hand van nieuwe gegevens volgt er een (her)beoordeling, op basis van de huidige wet- en 
regelgeving. 
  
 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
In het inspectierapport d.d.  26-02-2019 is onder andere het volgende opgenomen: 

Er is een overtreding geconstateerd binnen het domein Veiligheid en gezondheid. De beroepskracht 
vertelt dat de kinderen met busjes van en naar huis/school worden gebracht, door een externe 
partij. De beroepskracht vertelt dat dit een risico is en ouders hier toestemming voor hebben 
gegeven. Het veiligheids- en gezondheidsbeleid is op het moment van inspectie niet 

geactualiseerd. 
  
Daarnaast is er één beroepskracht die momenteel niet beschikt over een geldig EHBO certificaat. 

De beroepskracht staat wegens vervanging van een collega sinds enige tijd alleen op de groep. De 
houder vertelt dat de beroepskracht is ingepland voor de EHBO cursus. Deze vindt echter pas op 
30 maart 2019 plaats. Tot deze tijd is er tijdens de opvang niet te allen tijde een volwassene 
aanwezig die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen. 
 
Nader onderzoek 21-05-2019 
De houder heeft het veiligheids- en gezondheidsbeleid, waarin de locatiespecifieke risico's van 

zowel het KDV als de BSO staan vermeld, aangepast en toegestuurd aan de toezichthouder. De 
genoemde risico's zijn actueel en de te nemen maatregelen staan vermeld in het bijbehorende en 
aangepaste protocol. Het betreft nu een actueel beleidsdocument. 
 
Eveneens heeft de houder het EHBO certificaat toegestuurd van de medewerker die het certificaat 
nog diende te behalen. Doordat de medewerker nu in het bezit is van het EHBO diploma, draagt de 

houder er zorg voor dat er tijdens de opvang te allen tijde een volwassene aanwezig is die 

gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen. 
 
Conclusie: 
De getoetste voorwaarden op het gebied van veiligheid en gezondheid voldoen aan de gestelde 
eisen. 
 

 
Gebruikte bronnen: 
 EHBO certificaat 
 Protocol(len) (Protocollen KOO Meppel bijgewerkt maart '19) 
 Beleid veiligheid- en gezondheid (Beleidsplan veiligheid en gezondheid 2019 de Kinderhofstee) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 
maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder of voorgenomen houder van een kindercentrum 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) 

De houder van een kindercentrum 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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : De Kinderhofstee 

Website : http://www.koomeppel.nl 
Aantal kindplaatsen : 28 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : F.G. Spijkerman 

KvK nummer : 71121609 
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 :  M. Dennert 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : De Wolden 
Adres : Postbus 20 
Postcode en plaats : 7920AA ZUIDWOLDE DR 
 
Planning 

Datum inspectie : 21-05-2019 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 21-05-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 27-05-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 27-05-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 27-05-2019 
 
 
 
 
 

 
 

 


