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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 (30-10-2018) en de daaruit 
volgende opdracht van de gemeente (aanwijzingsbesluit 10-01-2019) 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: 
 Een bezoek aan de locatie op 29 januari 2019; 
 Een controle van de verkregen documenten. 

 
 

Beschouwing 

Op 30-10-2018 heeft er een jaarlijks onderzoek plaats gevonden bij kinderdagverblijf (KDV) 
Kindcentrum de Scharmhof in Assen. 
  
Tijdens dit onderzoek is de volgende overtreding geconstateerd: 
- overtredingen binnen het domein Veiligheid en Gezondheid: er wordt onvoldoende conform 

het veiligheids- en gezondheidsbeleid gehandeld. 
  
Uit dit nader onderzoek is gebleken dat de overtreding uit het jaarlijks onderzoek is hersteld. 
  
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 d.d. 18-12-2018 is onder andere het volgende opgenomen: 
Ten aanzien van zorg dragen voor handelen conform het beleid veiligheid en gezondheid is er een 
tekortkoming geconstateerd. De houder draagt er onvoldoende zorg voor dat er conform het beleid 
en actieplan veiligheid en gezondheid wordt of kan worden gehandeld. Ook uit de gesprekken met 
de beroepskrachten tijdens het bezoek op locatie blijkt dat de inhoud van het beleid en het 
actieplan hen onbekend is. 

In het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid staat beschreven dat er een 
actieplan wordt opgesteld en dat de voortgang van dat plan regelmatig wordt geëvalueerd tijdens 
teamoverleggen. Ook staat er in het beleidsplan dat het bespreken van mogelijke veiligheids- en 
gezondheidsrisico's een vast agendapunt is. Uit de notulen en agenda's van 13 september en 11 
oktober blijkt dat dit niet het geval is. 
In de notulen van klein teamoverleg van 11 oktober 2018 - voor het bezoek aan de locatie - staat 
wel dat er een nieuwe versie van het veiligheid en gezondheidsverslag is, dat is opgesplitst in een 

beleidsplan en actieplan. In een volgend overleg wordt dit geagendeerd. Iedereen ontvangt vooraf 
deze stukken per mail. 
Ondanks dat het beleid duidelijk op papier is gezet, zijn de beroepskrachten niet op de hoogte van 
de inhoud van het beleid en het actieplan. Op basis van bovenstaande, constateert de 
toezichthouder dat de houder er onvoldoende zorg voor draagt dat er conform het beleid en 

actieplan veiligheid en gezondheid wordt of kan worden gehandeld. 

 
Nader onderzoek 29-01-2019 
De toezichthouder heeft tijdens het bezoek aan de locatie gesproken met de schooldirecteur en 
aanwezige beroepskrachten. De beroepskrachten hebben het Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
besproken tijdens de teamvergadering op 17 januari 2019. Dit blijkt eveneens uit de toegestuurde 
agenda en notulen. 
 

De beroepskrachten zijn op de hoogte van de inhoud van het veiligheids- en gezondheidsbeleid. De 
beroepskrachten vertellen dat het beleidsdocument een vast agendapunt is binnen de 
teamvergaderingen en dat iedere beroepskracht het beleidsdocument door leest. Wanneer dit is 
gebeurd, dan zetten zij hun paraaf op een lijst die op locatie in te zien is. De toezichthouder 
constateert dat er wordt voldaan aan de voorwaarden. 
 
Conclusie: 

Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarde. 
 

 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (schooldirecteur en aanwezige beroepskrachten) 
 Notulen teamoverleg 

 agenda teamoverleg 
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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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kindcentrum de Scharmhof 

Website : http://www.ckcdrenthe.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000037611216 
Aantal kindplaatsen : 32 
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 CKC Drenthe Kinderopvang 
Adres houder : Postbus 167 

Postcode en plaats : 9400AD Assen 
KvK nummer : 64509907 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Drenthe 
Adres : Postbus 144 
Postcode en plaats : 9400AC ASSEN 
Telefoonnummer : 0592-306300 

Onderzoek uitgevoerd door :  M. Dennert 
 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Assen 

Adres : Postbus 30018 
Postcode en plaats : 9400RA ASSEN 
 

Planning 
Datum inspectie : 29-01-2019 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 06-02-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 06-02-2019 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 06-02-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 06-02-2019 
 
 
 
 

 

 
 

 


