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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 de jaarlijkse inspectie op 29 maart 2018 werden overtredingen geconstateerd in het domein 
'Veiligheid en gezondheid'. 
  
Bij dit nader onderzoek wordt beoordeeld of de overtredingen zijn beëindigd. 

 
Beschouwing 
Na de feiten over het kindercentrum en de inspectiegeschiedenis, volgen de bevindingen op 
hoofdlijnen. Deze bevindingen worden elders in het rapport per domein verder uitgewerkt. 
 
 
Feiten over kindercentrum 
Peuterspeelzaal De Boomgaard maakt onderdeel uit van koepelorganisatie Stichting De Welle. Deze 
organisatie heeft 4 peuterspeelzalen in de gemeente Wierden. 
De PSZ is gehuisvest in een klaslokaal van de Maria basisschool in het centrum van Wierden. De 
PSZ is een VVE locatie. Kinderen die voor VVE in aanmerking komen bezoeken de PSZ 4 
vaste dagdelen per week.  
 
De openingstijden van De Boomgaard zijn: 
 maandagochtend 8.30-11.00 uur en woensdagochtend 8.30-11.00 uur 
 dinsdagmiddag 13.00-15.00 uur en vrijdagochtend 8.30-11.00 uur 
 maandagmiddag 13.00-15.00 uur en donderdagochtend 8.30-11.00 uur  
 
De locatie is met 16 kindplaatsen opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang en richt zich 
op kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar. 
 
 
Inspectiegeschiedenis 
 25-08-2015 jaarlijks onderzoek; de getoetste voorwaarden voldoen aan de Wet Kinderopvang 
 03-11-2016 jaarlijks onderzoek; de getoetste voorwaarden voldoen aan de Wet Kinderopvang 
 14-06-2017 jaarlijks onderzoek; de getoetste voorwaarden voldoen aan de Wet Kinderopvang 
 29-03-2018 jaarlijks onderzoek; er is een tekortkoming geconstateerd in het domein 

'Veiligheid en gezondheid' 
 
Bevindingen op hoofdlijnen 
De tekortkoming is opgeheven. Aan de getoetste voorwaarde wordt voldaan. 

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

 

Veiligheid en gezondheid 
 
Tijdens deze inspectie is het Veiligheids- en gezondheidsbeleid beoordeeld. 
  
 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 
Bevinding tijdens de jaarlijkse inspectie op 29-03-2018 
 
 
De houder heeft een protocol Gezondheid en Veiligheid ( dd. december 2016) overgelegd.  
 
In het huidige beleid ontbreekt in ieder geval een concrete beschrijving van: 
 
 de wijze waarop het veiligheids- en gezondheidsbeleid samen met de beroepskrachten een 

continu proces is van beleid, implementeren, evalueren en actualiseren; 
 de wijze waarop het veiligheids- en gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan inzichtelijk 

zijn voor ouders, beroepskrachten, stagiaires en ouders; 
 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; 

 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. 

 
 
Bevinding tijdens de huidige inspectie 
 
 
De houder heeft voor dit kinderdagverblijf een beleid (versie: januari 2018)  dat ertoe leidt dat de 
veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. 
Of de houder er zorg voor draagt dat ook volgens dit beleid wordt gehandeld zal bij het jaarlijks 
onderzoek worden beoordeeld. 
 
 
 het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

houder er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid samen met de 
beroepskrachten een continu proces is van het vormen van beleid, implementeren, evalueren 
en actualiseren; 

 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; 

 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; 

 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 
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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; 

 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. 

   
 
Conclusie: het veiligheids- en gezondheidsbeleid voldoet aan de gestelde eisen. 
 
 
Gebruikte bronnen: 
 Beleid veiligheid- en gezondheid (versie: januari 2018) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Veiligheid en gezondheid 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder van een kindercentrum 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 dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt 
gehandeld. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

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 concrete beschrijving van de wijze waarop de 
houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid 
samen met de beroepskrachten een continu proces is van het vormen van beleid, implementeren, 
evalueren en actualiseren. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder a 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 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 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 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 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 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 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 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 : Peuterspeelzaal De Boomgaard 
Vestigingsnummer KvK : 000030309506 
Aantal kindplaatsen : 16 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja* 
 
* De inhoud van dit rapport wordt gedeeld met de Inspectie van het Onderwijs. De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht 
op de kwaliteit van de voorschoolse educatie op de kinderdagverblijven (voorscholen) en kan onder andere op basis van het 
GGD-rapport besluiten tot een onderzoek. Tevens bekijkt de Inspectie van het Onderwijs of er in de gemeente afspraken zijn 

gemaakt over de voor- en vroegschoolse educatie (artikel 1.63 lid 6 Wet kinderopvang). 

 
Gegevens houder 
Naam houder : Stichting De Welle 
Adres houder : Dokter G.H. Beensweg 21 
Postcode en plaats : 7642CH Wierden 
KvK nummer : 08161427 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Twente 
Adres : Postbus 1400 
Postcode en plaats : 7500BK ENSCHEDE 
Telefoonnummer : 053-4876700 
Onderzoek uitgevoerd door :  Manon Bos 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Wierden 
Adres : Postbus 43 
Postcode en plaats : 7640AA WIERDEN 
 
Planning 
Datum inspectie : 15-01-2019 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 16-01-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 16-01-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 16-01-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 06-02-2019 
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