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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 ( 10-04-2018) en de daaruit
volgende opdracht van de gemeente (voornemen tot het nemen van bestuurlijke maatregelen,2805-2018) 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 medewerkers tijdens het bezoek aan de locatie.

Een bureau onderzoek van de verkregen documenten.

Beschouwing
Op 17-07-2018 heeft er een nader onderzoek plaats gevonden bij KDV Joepiejoep.
Tijdens dit onderzoek is gekeken of de overtredingen in het domein Veiligheid en gezondheid zijn
opgelost.
Uit dit nader onderzoek is gebleken dat alle overtredingen uit het jaarlijks onderzoek
zijn hersteld. Voor een toelichting zie het betreffende domein.
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 n.a.v het inspectiebezoek (10-04-2018) is onder andere het volgende
opgenomen:
De toezichthouder heeft vastgesteld dat, na overleg en overreding, in het Veiligheids- en
gezondheidsbeleid de volgende voorwaarden nog ontbreken:
-De beschrijving van de kleine risico's in algemene zin is niet voldoende.
-In het hoofdstuk over grensoverschrijdend gedrag ontbreekt een concrete beschrijving van wat dit
gedrag inhoudt en wat dit voor risico oplevert voor de betrokkenen.
-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 ouders staat
niet beschreven.
Nader onderzoek 17-07-2018
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.
- De kleine risico’s en de visie hier wordt uitgebreid beschreven
- Grensoverschrijdend gedrag: er wordt beschreven wat het is en wat het risico is als het zich
voordoet.
- Ouders worden op de hoogte gebracht van de inhoud van het Veiligheids- en gezondheidsbeleid
bij de intake en via de nieuwsflits.
-Ook de oudercommissie wordt betrokken bij het beleid.
De beroepskracht vertelt dat het document is besproken in het teamoverleg en kan ook de grootste
risico's benoemen.
Conclusie:
De getoetste voorwaarden op het gebied van Veiligheid en Gezondheid voldoen aan de gestelde
eisen.

Gebruikte bronnen:

Interview (beroepskracht)

Veiligheids- en gezondheidsbeleid (2018)
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Overzicht getoetste inspectie-items
Veiligheid en gezondheid
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
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 3 onder b 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 3 onder d 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 3 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Vestigingsnummer KvK
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:

Gegevens houder
Naam houder
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

: Katharina Hofkamp - Bos
: 04057710
: Ja

Joepiejoep
000011978759
15
Nee

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

:
:
:
:
:

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Emmen
: Postbus 30001
: 7800RA EMMEN

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
M. Booij

23-07-2018
Niet van toepassing
Niet van toepassing
24-07-2018
24-07-2018
24-07-2018

: 24-07-2018
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