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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd incidenteel onderzoek.
Beschouwing
Algemeen
Voorschool De Bosuiltjes is onderdeel van Stichting Peuterspeelzalen Dordrecht (SPD).
SPD heeft 18 locaties voor peuteropvang in Dordrecht.
Voorschool De Bosuiltjes is gehuisvest in basisschool Don Bosco. Zowel de school als De Bosuiltjes
zijn verhuisd naar een nieuw pand.
Inspectiegeschiedenis
Er heeft op 5 juli 2016 een onderzoek voor registratie plaatsgevonden.
De aanvraag is gedaan voor 16 kindplaatsen. Na berekening van de oppervlakte van de
binnenspeelruimte blijkt dat de oppervlakte plaats biedt voor de opvang van maximaal 15
kinderen.
Huidige inspectie
Op 22 november 2016 heeft een onaangekondigd incidenteel onderzoek plaatsgevonden.
Het onderzoek heeft zich voornamelijk gericht op "Veiligheid en Gezondheid" en op "Inrichting en
Accommodatie".
Per hoofdstuk is een beknopte beschrijving opgenomen waarop het kindercentrum getoetst is.
Achterin het rapport is de itemlijst van de getoetste voorwaarden geplaatst.
Aan de getoetste voorwaarden is voldaan.

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

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
De kinderen verblijven in een nieuw pand waar ook een basisschool gevestigd is. Het pand is
voorzien van mechanische ventilatie en vloerverwarming.
De risico-inventarisaties veiligheid en gezondheid zijn uitgevoerd in augustus 2016 door de
kwaliteitsmedewerker, hetgeen voldoet aan de wettelijke voorwaarde dat de risico-inventarisaties
jaarlijks zijn opgesteld.
De inventarisaties zijn uitgevoerd betreffende de actuele situatie: alle voor de kinderen
toegankelijke ruimtes zijn opgenomen in de inventarisatie. De ingevulde itemlijsten houden
rekening met de leeftijden van de kinderen.
De gehanteerde itemlijsten voldoen aan de wettelijke criteria en bevatten items uit verschillende
verplichte thema's zoals verbranding, stoten, snijden, infectieziekten en medisch handelen. De
houder hanteert voor het inventariseren van de veiligheids- en gezondheidsrisico’s de digitale
Risicomonitor.
Het plan van aanpak is geïntegreerd in de inventarisatielijsten. Hieruit blijkt welke maatregelen
genomen worden om de veiligheid en gezondheid van de kinderen te waarborgen. Preventieve
maatregelen ten behoeve van de kinderen zijn opgenomen in protocollen, huisregels en
werkinstructies. Men maakt gebruik van de richtlijnen van het LCHV.
Uitgevoerde acties ten bate van de veiligheid: veiligheidstrips op de deuren, veilige kapstokken in
de gang, jassen en tassen van de beroepskrachten bevinden zich buiten bereik van kinderen.
In verband met het reduceren van gezondheidsrisico's wordt de groepsruimte dagelijks gelucht
door ramen open te zetten, de temperatuur en CO2 gehalte worden gecontroleerd. Het
ventilatiesysteem en het verwarmingssysteem worden telkens aangepast omdat de inregeling nog
te wensen overlaat.
Voor specifieke kinderen, bijvoorbeeld met een allergie, is dit aangegeven in de groepsmap. De
beroepskrachten in het kindercentrum verstrekken geen medicatie verstrekt tenzij hier ouderlijke
toestemming voor is gegeven. Er wordt een BIG-protocol gehanteerd.
Mogelijkheden voor hygiëne zijn aanwezig zoals zeep, tissues en stromend water.
De beroepskrachten zijn op de hoogte van de aanwezige risico’s in het kindercentrum. Zij handelen
conform het plan van aanpak om deze risico’s te reduceren. De houder heeft ervoor gezorgd dat de
beroepskrachten kennis kunnen nemen van de vastgestelde risico-inventarisatie. Beleid en
documenten inzake veiligheid en gezondheid zijn ter inzage beschikbaar voor de beroepskrachten
op de computer.
Dagelijks zijn medewerkers met een EHBO/BHV-kwalificatie aanwezig. Op vastgestelde momenten,
tijdens werkoverleg, vindt evaluatie van het plan van aanpak plaats. Waar nodig worden huisregels
besproken en aangepast aan de situatie.
Op grond van het gesprek met de beroepskrachten en de observatie op de groep, is geconcludeerd
dat de beroepskrachten het veiligheids- en gezondheidsbeleid kennen en over het algemeen op
juiste wijze in de praktijk brengen.
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Gebruikte bronnen:

Interview anderen (Aanwezige beroepskrachten en de kwaliteitsmedewerker)

Observaties

Risico-inventarisatie veiligheid

Risico-inventarisatie gezondheid

Actieplan veiligheid

Actieplan gezondheid

Huisregels/groepsregels
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Accommodatie en inrichting

Binnenruimte
Het kindercentrum is gevestigd in een nieuw gebouwde basisschool.
De groep beschikt over een eigen groepsruimte, voorzien van een vide en diverse speelhoeken. De
sanitaire ruimte wordt gedeeld met de naastgelegen dagopvanggroep.
Geschikte spelmaterialen voor de aanwezige leeftijdsgroepen zijn aanwezig. De materialen zijn
uitdagend en stimulerend. Al het materiaal is verzorgd en compleet. Er zijn hoeken voor rustig en
actief spel.
Er staan hoge tafels met banken, voldoende voor het aantal kinderen.
De toezichthouder constateert dat de binnenspeelruimte is ingericht naar de leeftijd- en
ontwikkeling van de kinderen. De binnenruimte voldoet hiermee aan de wettelijke eisen gesteld
aan de inrichting.
Voor 15 kinderen is tenminste 52,5 m2 binnenspeelruimte nodig. De oppervlakte van het
kindercentrum bedraagt 53,4 m2. Hiermee wordt voldaan aan de eis van 3,5 m2
binnenspeelruimte per kind.
In onderstaande tabel zijn de oppervlaktes weergegeven:
Groepsruimte

Kindaantal

Bosuiltjes

15

Nodige oppervlakte
in m2
52,5 m2

Aanwezige
oppervlakte in m2
53,4 m2

Gemiddeld per kind
beschikbaar
3,5 m2

Buitenspeelruimte
Voor 15 kinderen is minimaal 45 m2 buitenspeelruimte vereist om te voldoen aan de 3 m2 per
aanwezig kind. De buitenspeelruimte grenst aan de groepsruimtes en is volledig omheind. De
buitenspeelruimte is permanent beschikbaar voor de kinderen en wordt ook gebruikt door de
kinderen van de dagopvang en de kleuters. Er wordt wel gebruik gemaakt van een rooster voor het
buitenspelen.
Kindaantal
15

Nodige oppervlakte in m2
45 m2

Aanwezige oppervlakte in m2
200 m2

De buitenspeelruimte is betegeld en deels voorzien van kunstgras. Er bevinden zich onder andere
een zandbak en een speelhuisje met een glijbaan.
Er is een berging aanwezig met diverse speelmaterialen, zoals fietsjes, ballen, hoepels.
De ruimte is zo ingedeeld dat verschillende activiteiten elkaar niet belemmeren. Er zijn zowel
vaststaande als verrijdbare materialen aanwezig zoals een speelhuisje en fietsjes. De materialen
zijn in goede conditie, heel en veilig.

Gebruikte bronnen:

Observaties

Plattegrond
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Inspectie-items
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; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang,
buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk)

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; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en
peuterspeelzaalwerk)

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 zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van
de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 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; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang,
buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk)

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; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en
peuterspeelzaalwerk)

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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De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van
de vastgestelde risico-inventarisatie gezondheid.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

Accommodatie en inrichting
Binnenruimte
Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste groepsruimte.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² binnenspeelruimte beschikbaar,
waaronder mede begrepen passend voor spelactiviteiten ingerichte ruimtes buiten de
groepsruimte.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op
te vangen kinderen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Buitenspeelruimte
Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3 m² buitenspeelruimte beschikbaar.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De buitenspeelruimte is voor kinderen toegankelijk.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De buitenspeelruimte is aangrenzend aan het kindercentrum.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met de leeftijd van de op te vangen
kinderen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:

Voorschool de Bosuiltjes
http://www.s-p-d.nl
16
Ja

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

:
:
:
:
:
:

Stichting Peuterspeelzalen Dordrecht
Korte Parallelweg 197
3311JN DORDRECHT
www.s-p-d.nl
41119027
Ja

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

:
:
:
:
:

Dienst Gezondheid en Jeugd
Postbus 166
3300AD DORDRECHT
078-7708500
J. van der Plas

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Dordrecht
: Postbus 8
: 3300AA DORDRECHT

Gegevens toezicht

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

:
:
:
:
:

22-11-2016
23-11-2016
06-12-2016
06-12-2016
06-12-2016

: 27-12-2016
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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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