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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.
Bij dit onderzoek beoordeelt de toezichthouder opnieuw de eisen die tijdens het vorige onderzoek
niet voldeden.

Beschouwing
In opdracht van de gemeente Sint-Michielsgestel voert de toezichthouder dit nader onderzoek uit.
Het onderzoek richt zich op voorwaarden die tijdens het jaarlijks onderzoek, d.d. 15 juli 2020, niet
nageleefd werden. Het betreft de volgende onderwerpen:
•
•
•

Actualiteit beleid veiligheid en gezondheid
Plan van aanpak betreffende risico's die de opvang met zich meebrengt
Beschrijving van de inzichtelijkheid van het beleid voor alle betrokkenen

De betreffende voorwaarden zijn onderzocht. Er hebben gesprekken plaatsgevonden met een
beroepskracht en een van de houders en het beleid veiligheid en gezondheid is beoordeeld.
Conclusie
De overtredingen zijn hersteld. De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden.

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

Veiligheid en gezondheid
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
De houder moet zorgen voor veilige en gezonde opvang. Hiervoor heeft de houder vastgelegd wat
de risico’s zijn voor de veiligheid en gezondheid van kinderen. Ook beschrijft de houder: wat hij/zij
doet om risico’s klein te houden, hoe de kinderen met kleine risico’s leren omgaan en hoe
beroepskrachten handelen als er toch iets gebeurt. En de houder besteedt aandacht aan het risico
op grensoverschrijdend gedrag.
De houder betrekt medewerkers bij het maken van dit veiligheid- en gezondheidsbeleid. De houder
zorgt ervoor dat de beroepskrachten handelen volgens het beleid.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een
beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.

Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder heeft een beleidsplan veiligheid en gezondheid opgesteld dat ertoe leidt dat de
veiligheid en gezondheid van de kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd.
Beleid
De voornaamste risico's met grote gevolgen voor de veiligheid, grensoverschrijdend gedrag en
gezondheid van kinderen zijn beschreven. Tevens zijn de handelswijzen beschreven indien deze
risico’s zich voordoen. Daarnaast bevat het beleid een algemene beschrijving van de wijze waarop
kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s met beperkte gevolgen.
De houder zorgt ervoor dat het beleid inzichtelijk is voor zowel beroepskrachten als ouders. Het
beleid is voor beroepskrachten, ouders en andere betrokkenen fysiek op locatie in te zien.
Uit interviews met de beroepskrachten blijkt dat zij op de hoogte zijn van het beleid en betrokken
worden bij de inhoud van het beleid. De houder zorgt ervoor dat het beleid samen met de
beroepskrachten een continu proces is van actualiseren, evalueren en implementeren.
Conclusie
De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn.
De overtredingen uit het jaarlijks onderzoek d.d. 15 juli 2020 zijn hersteld.

Gebruikte bronnen
•
•
•

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (d.d. 7 juli 2021)
Interview (beroepskracht d.d. 7 juli 2021)
Beleid veiligheid- en gezondheid (Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid herzien 26-06-2021)
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Overzicht getoetste inspectie-items

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 )
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.
De houder van een kindercentrum beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op het inperken van
het risico op grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze waarop hij de dagopvang zodanig
organiseert dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair de werkzaamheden
uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene.
(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder c Besluit kwaliteit
kinderopvang)
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de
houder van een kindercentrum 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, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder e Besluit kwaliteit
kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening

: Kinderopvang Blij

Website

: http://www.kinderopvangblij.nl

Vestigingsnummer KvK

: 000054803381

Aantal kindplaatsen

: 44

Gesubsidieerde voorschoolse educatie

: Nee

Gegevens houder
Naam houder

: Kinderopvang Blij

Adres houder

: Brouwerstraat 2

Postcode en plaats

: 5271 XR Sint-Michielsgestel

KvK nummer

: 54803381

Aansluiting geschillencommissie

: Ja

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD

: GGD Hart voor Brabant

Adres

: Postbus 3024

Postcode en plaats

: 5003 DA Tilburg

Telefoonnummer

: 088-3686845

Onderzoek uitgevoerd door

: S. van Loo

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente

: Sint-Michielsgestel

Adres

: Postbus 10000

Postcode en plaats

: 5270 GA SINT-MICHIELSGESTEL

Planning
Datum inspectie

: 07-07-2021

Opstellen concept inspectierapport

: Niet van toepassing

Zienswijze houder

: Niet van toepassing

Vaststelling inspectierapport

: 13-07-2021

Verzenden inspectierapport naar houder

: 13-07-2021

Verzenden inspectierapport naar

: 13-07-2021
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gemeente
Openbaar maken inspectierapport

: 04-08-2021
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