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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek.
Kinderdagverblijf (KDV) Madelief van KDO Madelief is in opdracht van de gemeente Lochem
bezocht voor een jaarlijks onderzoek op basis van risico-gestuurd toezicht.
KDV Madelief maakt deel uit van de landelijke pilot "flexibele inspectieactiviteit". Deze pilot is
opgezet als voorbereiding op de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang.
In dit onderzoek beoordeelt de toezichthouder aspecten uit het onderdeel Veiligheid en gezondheid
en het aspect Verklaring omtrent gedrag binnen het onderdeel Personeel en groepen. De ander
inspectie-items vallen bij dit onderzoek buiten beschouwing.

Beschouwing
Kinderdagverblijf Madelief is een kleinschalige kinderopvang met twee verticale stamgroepen en is
gelegen in een landelijke omgeving.
De houder is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op deze locatie.
Er is coöperatief meegewerkt aan het onderzoek door de houder en medewerkers van dit
kinderdagverblijf.
Inspectiegeschiedenis:
Kinderdagverblijf Madelief is geopend in september 2013.
november 2013: onderzoek na registratie. Er zijn een aantal tekortkomingen.
november 2014: jaarlijks onderzoek. De tekortkomingen zijn deels hersteld.
november 2015: jaarlijks onderzoek. Aan alle onderzochte kwaliteitseisen wordt voldaan.
december 2016: jaarlijks onderzoek. Aan alle onderzochte kwaliteitseisen wordt voldaan.
Bevindingen:
Aan de kwaliteitseisen die tijdens deze inspectie zijn onderzocht, wordt voldaan.
In onderstaand inspectierapport is verdere toelichting te lezen.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Personeel en groepen
Dit hoofdstuk belicht een aspect van de inspectiebevindingen over het domein ‘Personeel en
groepen’. Eerst worden de gegevens beschreven van het kindercentrum. Daarna volgt een oordeel
op basis van de wettelijke criteria.
Verklaring omtrent het gedrag
Uit de steekproef bij de beoordeling van de verklaringen omtrent gedrag blijkt dat de aanwezige
beroepskrachten, vrijwilligers en medewerkers van het kinderdagverblijf in het bezit zijn van een
VOG die voldoet aan de voorwaarden.
De toezichthouder heeft de verklaringen omtrent gedrag op locatie in kunnen zien.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke

Verklaringen omtrent het gedrag
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Veiligheid en gezondheid
Uit de Wet kinderopvang vloeien bepalingen voort die stellen dat de houder moet zorg dragen voor
kinderopvang in een veilige en gezonde omgeving.
De houder moet een verantwoord veiligheidsbeleid en gezondheidsbeleid voeren, middels een
risico-inventarisatie.
De bevindingen omtrent de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid (RI&E) worden hieronder
beschreven. Daarop volgt de conclusie.
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
Op het moment van inspectie heeft de houder inzage verstrekt aan de toezichthouder in de meest
recente risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid (RI&E). Tevens heeft de houder deze RI&E
per mail aan de toezichthouder verzonden.
De RI&E is uitgevoerd op 13-04-2017.
Bij het in kaart brengen van de veiligheidsrisico’s is gebruik gemaakt van een door de houder
ontwikkeld format gebaseerd op de methode van Stichting Consument en Veiligheid.
Bij het in kaart brengen van de gezondheidsrisico's is gebruik gemaakt van een door de houder
ontwikkeld format gebaseerd op de methode van het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid.
De houder heeft de te nemen acties opgenomen in de RI&E.
Bevindingen
Uit de steekproef op het moment van observatie en het documentenonderzoek blijkt het volgende:

De inventarisatie beschrijft de actuele situatie;

Alle vereiste thema's zijn opgenomen;

De organisatie heeft de afspraken omtrent de werkwijze vastgelegd in huisregels;

Alle ruimtes die voor kinderen toegankelijk zijn of worden gebruikt door het kindercentrum zijn
opgenomen in de inventarisatie en het bijbehorende actieplan.
De houder registreert ongevallen met een ongevallenregistratieformulier. De toezichthouder heeft
de ongevallenregistratie van het KDV ingezien.
Opmerking ten aanzien van actuele situatie
De blokhut staat als ruimte in de RI&E opgenomen. Uit navraag bij de houder en de
beroepskrachten blijkt dat deze ruimte niet meer voor opvangdoeleinden gebruikt wordt.
De houder maakt gebruik van buitenbedden voor het buiten slapen van kinderen. De
buitenbedjes voldoen aan de normen en beschikken over een keurmerk. De houder heeft het
gebruik van de buitenbedden en de werkwijze vastgelegd in de RI&E.
Conclusie
De RIE beschrijft volledig de actuele situatie. In het plan van aanpak geeft de houder voldoende
aan welke maatregelen op welk moment zijn, respectievelijk worden genomen in verband met de
risico’s, alsmede de samenhang tussen de risico’s en de maatregelen
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke

Observaties

Risico-inventarisatie veiligheid

Risico-inventarisatie gezondheid

Actieplan veiligheid

Actieplan gezondheid

Ongevallenregistratie

Huisregels/groepsregels
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Overzicht getoetste inspectie-items
Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag
De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum
exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven vanaf 1 maart
2013.
(art 1.50 lid 3 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang
van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is bij aanvang van de werkzaamheden
niet ouder dan twee maanden.
(art 1.50 lid 4 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger is vóór aanvang
van de werkzaamheden aan de houder overgelegd en bij aanvang van de werkzaamheden niet
ouder dan twee jaar. De actuele verklaring omtrent het gedrag is niet ouder dan twee jaar, te
rekenen vanaf de dag van afgifte van de meest actuele verklaring omtrent het gedrag.
(art 1.50 lid 4, 8 en 9, art 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Veiligheid en gezondheid
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid op voor alle voor kinderen toegankelijke
ruimtes in een kindercentrum, waaronder de buitenspeelruimte.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub
a Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

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)

De houder beschrijft de veiligheidsrisico’s op de thema’s: verbranding, vergiftiging, verdrinking,
valongevallen, verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

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 registratie van ongevallen bevat per ongeval de aard en plaats van het ongeval, het jaar waarin
het ongeval zich heeft voorgedaan en een overzicht van getroffen maatregelen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 3 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie gezondheid op.
(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)

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)
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De houder beschrijft de gezondheidsrisico’s op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu,
buitenmilieu en medisch handelen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

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
Website
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:

Madelief
http://www.kdvmadelief.nl
24
Nee

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

:
:
:
:
:

KDO Madelief
Lage Lochemseweg 25a
7218 PA Almen
58404244
Ja

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

:
:
:
:
:

GGD Noord- en Oost-Gelderland
Postbus 3
7200 AA Zutphen
088-4433000
Mw. M. Poortinga

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Lochem
: Postbus 17
: 7240 AA LOCHEM

Gegevens toezicht

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

:
:
:
:
:
:

17-07-2017
08-09-2017
Niet van toepassing
14-09-2017
18-09-2017
18-09-2017

: 21-09-2017
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen.
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