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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 ( 6-3 -2018) en de daaruit
volgende opdracht van de gemeente (aanwijzingsbesluit 3-5-2018) 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:

Een bezoek aan de locatie.

Een gesprek met de pedagogisch medewerker tijdens het bezoek aan de locatie.

Een bureau onderzoek van de verkregen documenten.

Beschouwing
Beschouwing
Op 6-3-2018 heeft er een jaarlijks onderzoek plaats gevonden bij Buitenschoolse Opvang (BSO)
Jan Tooroplaan
Tijdens dit onderzoek zijn de volgende overtredingen geconstateerd.
- Het veiligheids- en gezondheidsbeleid was niet concreet genoeg.
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
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. 6-3-2018 is onder andere het volgende opgenomen:
De toezichthouder heeft vastgesteld dat in het veiligheids- en gezondheidsbeleid de volgende
voorwaarden ontbreken en/of onvoldoende zijn;
De houder draagt er onvoldoende zorg voor dat in het beleid schriftelijk wordt vastgelegd welke
risico's de opvang van kinderen met zich meebrengt. De uitvoering van het plan van aanpak,
alsmede de wijze waarop kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s is onvoldoende.
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid is te summier beschreven. Het is een te algemeen beleid. De
voornaamste risico's omtrent het zwembad en de grote speeltoestellen in de buitenruimte staan
niet voldoende beschreven.
Nader onderzoek 14-6-2018
De houder heeft het veiligheids- en gezondheidsbeleid van de locatie aangepast. De toezichthouder
heeft dit op de locatie beoordeeld. De punten die eerder ontbraken zijn toegevoegd/aangepast.
1. De locatiemanager en de beroepskrachten vertellen dat er gesprekken zijn geweest met de
gemeente en de directeur van het zwembad. Uit die gesprekken zijn goede afspraken
voortgekomen. O.a.; Er wordt een hekwerk om het buitenbad geplaatst. Dit is opgenomen in
het actieplan.
2. Kinderen die geen zwemdiploma hebben, mogen niet zonder beroepskracht buiten spelen. De
beroepskracht vertelt dat alle kinderen zonder zwemdiploma een wit polsbandje om hebben.
3. De huisregels en het werkplan zijn doorgelopen en aangescherpt. De huisregels zijn met de
kinderen besproken en er is met de kinderen besproken wat ze moeten doen als er een kindje
in het water valt.
4. De risico-inventarisaties zijn opnieuw ingevuld en het veiligheids- en gezondheidsbeleid is
aangepast.
5. Er is een inwerklijst gemaakt voor invalskrachten. Als er een nieuwe invalskracht komt, moet
die eerst deze lijst doorlezen. In deze inwerklijst staan de afspraken en regels duidelijk
benoemd.
Conclusie;
De getoetste voorwaarden op het gebied van veiligheid en gezondheid voldoen aan de gestelde
eisen.

Gebruikte bronnen:
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-

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mailcontact)
Interview (beroepskracht)
Huisregels/groepsregels
risico inventarisaties
veiligheids- en gezondheidsbeleid
huisregels
inwerklijst inval

5 van 7
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang nader onderzoek 14-06-2018
Doomijn BSO Jan Tooroplaan te Meppel

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 buitenschoolse opvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt gehandeld.
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 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 art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 2 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 meebrengt, 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 art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder b 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.
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder c 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 art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Vestigingsnummer KvK
Aantal kindplaatsen

:
:
:
:

Doomijn BSO Jan Tooroplaan
http://www.doomijn.nl
000029213355
40

Gegevens houder
Naam houder
Adres houder
Postcode en plaats
Website
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

:
:
:
:
:
:

St. Doomijn Kinderopvang Noord
Postbus 1064
8001BB ZWOLLE
www.doomijn.nl
59356154
Ja

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

:
:
:
:
:

GGD Drenthe
Postbus 144
9400AC ASSEN
0592-306300
J Ottens

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Meppel
: Postbus 501
: 7940AM MEPPEL

Gegevens toezicht

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

:
:
:
:
:
:

14-06-2018
Niet van toepassing
Niet van toepassing
18-06-2018
20-06-2018
20-06-2018

: 20-06-2018
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