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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 aangekondigd nader onderzoek.
Op verzoek van de gemeente Beesel heeft GGD Limburg Noord op 05-07-2018 een nader
onderzoek gestart ten behoeve van kinderdagverblijf Drakenest.
Dit nader onderzoek komt voort uit een schriftelijke aanwijzing aan de houder (bij brief d.d. 29-052018) naar aanleiding van de resultaten van het nader onderzoek op 19-04-2018. Dit tweede
nader onderzoek richt zich op verzoek van de gemeente Beesel op het veiligheids- en
gezondheidsbeleid.
Beschouwing
Deze beschouwing beschrijft de resultaten van de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over het
kindercentrum en de inspectiegeschiedenis, volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden in
het rapport per voorwaarde uitgewerkt.
Feiten over kinderdagverblijf (KDV) Drakenest:
Kinderdagverblijf Drakenest is gevestigd in een oude pastorie naast de kerk van het dorpje Beesel.
Door de vele nog oude elementen ademt het pand een huiselijke en gezellige sfeer uit. Op de
bovenverdieping is de buitenschoolse opvang gevestigd.
Kinderdagverblijf Drakenest is met 12 kindplaatsen opgenomen in het Landelijk Register
Kinderopvang. Er is sprake van één stamgroep voor kinderen in de leeftijd van 0 - 4 jaar.
Inspectiegeschiedenis:

15-09-2015; jaarlijks onderzoek. Er werd een overtredingen vastgesteld op het item
oudercommissie;

25-10-2016; jaarlijks onderzoek. Er werd voldaan aan alle in het rapport getoetste eisen. Er
was inmiddels ook sprake van een oudercommissie;

30-06-2017; jaarlijks onderzoek. Er werden geen tekortkomingen geconstateerd;

06-02-2018: jaarlijks onderzoek. Er werden tekortkomingen geconstateerd op het volgende
item: veiligheids- en gezondheidsbeleid;

19-04-2018: nader onderzoek. Het veiligheids- en gezondheidsbeleid voldeed nog steeds niet
aan alle inhoudelijke vereisten.
Bevindingen op hoofdlijnen:
Op basis van het nader onderzoek, dat is uitgevoerd door de GGD Limburg-Noord, blijkt dat KDV
Drakenest inmiddels voldoet aan de in dit rapport opnieuw beoordeelde voorwaarden uit de Wet
kinderopvang, ten aanzien van het veiligheids- en gezondheidsbeleid.
Voor een nadere inhoudelijke uitleg zie de toelichting bij het betreffende item in dit rapport.
Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Veiligheid en gezondheid
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'Veiligheid en gezondheid'.
Binnen dit domein wordt het volgende onderdeel getoetst:


Veiligheids- en gezondheidsbeleid

Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke
criteria.
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder beschikt over een actueel veiligheids- en gezondheidsbeleid voor KDV 't Drakenest dat
ertoe moet leiden dat de veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is
gewaarborgd.
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 ten aanzien van:
- veiligheid;
- gezondheid;
- grensoverschrijdend gedrag.
Plan van aanpak
De houder verwijst per geïnventariseerd risico naar algemene rubrieken in de huisregels veiligheiden gezondheid waarin preventieve maatregelen worden benoemd. De houder beschrijft in het
beleid de handelswijze indien deze risico’s zich verwezenlijken.
Voor urgente actiepunten wordt door de houder een apart actieplan opgesteld dat volgens de
houder dan binnen een maand uitgevoerd moet zijn.
Conclusie
De houder beschikt inmiddels over een locatiespecifiek veiligheids- en gezondheidsbeleid. Ook
beschrijft de houder nu de de handelswijze indien deze risico’s zich verwezenlijken. Hierdoor wordt
aan de getoetste voorwaarden voldaan.
Gebruikte bronnen:

Kindercentrum 't Rovertje, locatie 't Drakenest. Beleid Veiligheid en Gezondheid, versie
nummer 02, uitgiftedatum: 08-05-2018
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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 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 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)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:

Kindercentrum 't Rovertje locatie Drakenest
http://www.rovertje.nl
12
Nee

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

:
:
:
:
:
:

Stichting kindercentrum 't Rovertje
Sint Jozefweg 30
5953JN Reuver
www.rovertje.nl
41063957
Ja

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

:
:
:
:
:

GGD Limburg-Noord
Postbus 1150
5900BD VENLO
088-1191200
JP Brizzi

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Beesel
: Postbus 4750
: 5953ZK REUVER

Gegevens toezicht

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

:
:
:
:
:
:

05-07-2018
Niet van toepassing
Niet van toepassing
17-07-2018
17-07-2018
17-07-2018

: 24-07-2018
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