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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.
Op grond van de bevindingen tijdens de inspectie d.d. 28-02-2018 heeft er op 30-05-2018 een
nader onderzoek plaatsgevonden met betrekking tot de volgende kwaliteitseisen:

het veiligheids- en gezondheidsbeleid;

ehbo-certificaten.
Beschouwing
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over
kinderdagverblijf Het Frankhuisje en de inspectiegeschiedenis, volgen de bevindingen op
hoofdlijnen. Deze worden elders in het rapport uitgewerkt.
Feiten over Kinderdagverblijf Het Frankhuisje
Kinderdagverblijf Het Frankhuisje is een kleinschalig kinderdagverblijf in de wijk Stadshagen. Er
worden maximaal 20 kinderen opgevangen in twee stamgroepen; één baby/dreumesgroep en één
peutergroep. Het kinderdagverblijf is geïnspireerd door de visie van Reggio Emilia.
Inspectiegeschiedenis

18-01-2016 jaarlijks onderzoek: de getoetste voorwaarden voldoen aan de Wet kinderopvang.

12-01-2017 jaarlijks onderzoek: de getoetste voorwaarden voldoen aan de Wet kinderopvang.

13-07-2017 incidenteel onderzoek: Vanuit de GGD zijn er geen bezwaren tegen het ophogen
van het aantal kindplaatsen van 16 naar 20.

28-02-2018 jaarlijks onderzoek: er is een overtreding geconstateerd met betrekking tot het
veiligheids- en gezondheidsbeleid.
Bevindingen op hoofdlijnen
Tijdens dit nader onderzoek voldoen alle getoetste voorwaarden aan de eisen uit de Wet
kinderopvang.
Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Veiligheid en gezondheid

Veiligheids- en gezondheidsbeleid
In het rapport dat is opgesteld naar aanleiding van het jaarlijks onderzoek d.d. 28-02-2018 staat
het volgende beschreven:
De houder heeft voor KDV Het Frankhuisje een beleid dat er toe leidt dat de veiligheid en
gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd.
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid is schriftelijk vastgelegd en omvat:

Een beschrijving van het continue proces van implementeren, evalueren en actualiseren;

De voornaamste risico's ten aanzien van veiligheid, gezondheid en grensoverschrijdend gedrag
en er is hier een plan van aanpak voor opgesteld;

De beschrijving van de wijze waarop hij de opvang zodanig organiseert dat een beroepskracht
of stagiaire de werkzaamheden kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door
een andere volwassene.
De houder heeft er nog geen zorg voor gedragen dat er tijdens de opvang conform het veiligheidsen gezondheidsbeleid wordt gehandeld. Tijdens de inspectie is gebleken dat de beroepskrachten
nog onvoldoende op de hoogte zijn van het veiligheids- en gezondheidsbeleid.
Gedurende de opvang is er niet te allen tijde ten minste één volwassene aanwezig die is
gekwalificeerd voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen conform de Regeling Wet
kinderopvang.
Ten tijde van de inspectie waren er twee beroepskrachten aan het werk. Beide beroepskrachten
waren niet gekwalificeerd voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen. Beide beroepskrachten
konden de toezichthouder wel vertellen dat ze aangemeld zijn voor de basiscursus EHBO in de
maand maart 2018. De toezichthouder heeft het aanmeldingsformulier van beide beroepskrachten
gezien.
Tijdens dit onderzoek is in de praktijk is gebleken dat de beroepskrachten goed op de hoogte zijn
van het veiligheids- en gezondheidsbeleid. De beroepskrachten hebben het beleid via de mail
ontvangen en tijdens een teamvergadering is het hele beleid besproken.
De beroepskracht kon voorbeelden noemen van risico's zoals het uitbreken van brand of het
klimmen op meubels. De beroepskracht kon hierbij ook maatregelen noemen om de risico's te
verkleinen of uit te sluiten. Zo worden de rookmelders iedere maand getest en wordt er regelmatig
een ontruimingsoefening gedaan. Er zijn afspraken gemaakt dat de kinderen niet mogen klimmen
op de bank binnen maar dat ze buiten wel mogen klimmen en klauteren. De beroepskrachten
houden in de gaten of het verantwoord blijft. Mocht dit niet het geval zijn dan grijpen ze in.
De houder heeft er tijdens dit onderzoek zorg voor gedragen dat er gedurende de opvang te allen
tijde ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp
aan kinderen conform de Regeling Wet kinderopvang.
Conclusie
De getoetste voorwaarden bij het domein veiligheid en gezondheid zijn conform de Wet
kinderopvang.
Gebruikte bronnen:

Interview (beroepskracht)

ehbo-certificaten
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Overzicht getoetste inspectie-items
Veiligheid en gezondheid
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder 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 draagt er zorg voor dat er gedurende de dagopvang te allen tijde ten minste één
volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen
conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere regels.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 8 Regeling
Wet kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Vestigingsnummer KvK
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:

Kinderdagverblijf Het Frankhuisje
000000654787
20
Nee

Gegevens houder
Naam houder
Website
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

:
:
:
:

Miriam Parrella-Kalkman
www.kdvhetfrankhuisje.nl
08210493
Ja

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

:
:
:
:
:

GGD IJsselland
Postbus 1453
8001BL ZWOLLE
038-4 281 686
Manon Korenromp

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Zwolle
: Postbus 10007
: 8000GA ZWOLLE

Gegevens toezicht

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

:
:
:
:
:
:

30-05-2018
Niet van toepassing
Niet van toepassing
31-05-2018
01-06-2018
01-06-2018

: 15-06-2018
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