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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 
Kinderdagverblijf De Kinderboerderij maakt deel uit van de landelijke pilot "flexibele 
inspectieactiviteit". Deze pilot is opgezet als voorbereiding op de Wet Innovatie en Kwaliteit 

Kinderopvang. 
  
Hierin worden de volgende voorwaarden gecontroleerd: 
- Personeel en groepen; verklaringen omtrent gedrag 

- Veiligheid en gezondheid; Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
  

 
Beschouwing 

 
Kinderdagverblijf De Kinderboerderij is gevestigd aan de rand van Harreveld. Bij het 
kinderdagverblijf bevindt zich een dierenweide, welke tot het kinderdagverblijf behoort. 
Het kinderdagverblijf bestaat uit een babygroep en een peutergroep. 
  
Deze inspectie is maakt deel uit van de landelijke pilot "flexibele inspectieactiviteit". Deze pilot is 

opgezet als voorbereiding op de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang. 
  
Met betrekking tot de inspectie van 13 juni 2017 zijn de verklaringen omtrent gedrag en de risico-
inventarisatie geïnspecteerd. 

 
Bij de risico-inventarisatie zijn de volgende ruimtes geïnspecteerd: 
- Twee groepsruimtes 

- Hal 
- Slaapkamers 
- Buitenbedje 
- Buitenruimte 
- Sanitair 
- Keuken 
 

Inspectiegeschiedenis: 
2015; geen tekortkomingen 
2016; geen tekortkomingen 
  

Bevindingen: 
Tijdens de inspectie van 13 juni 2017 is een tekortkoming geconstateerd bij het domein; risico-

inventarisatie. 
De houder en de beroepskrachten hebben een coöperatieve houding. 
  

 
Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
 
Handhaving conform voorwaarden veiligheid en gezondheid. 
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Observaties en bevindingen 

 

Personeel en groepen 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘Personeel en groepen’. Bij deze 
pilot worden de verklaringen omtrent gedrag gecontroleerd. Daarna volgt een oordeel op basis van 
de wettelijke criteria. 
  

 

Verklaring omtrent het gedrag 
 
De verklaringen omtrent gedrag voldoen aan de eisen. 
  
De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum 
exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven na 1 maart 

2013. 
De verklaringen omtrent het gedrag van stagiaires zijn niet ouder dan twee jaar. 
  
Gebruikte bronnen: 
 Verklaringen omtrent het gedrag 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Uit de wet kinderopvang vloeien bepalingen voort die stellen dat de houder moet zorgdragen voor 

kinderopvang in een veilige en gezonde omgeving. 
 
Kort samengevat gaat het over de volgende onderwerpen: 
 De houder moet een verantwoord veiligheidsbeleid en gezondheidsbeleid voeren, middels een 

risico-inventarisatie. 
  

 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid/gezondheid op. 
  
De houder heeft de risico-inventarisatie per mail toegestuurd aan de toezichthouder; 
De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid/gezondheid betreffende de actuele situatie.  

De houder beschrijft de veiligheidsrisico’s/gezondheidsrisico's op de thema’s. 
  
De houder heeft er onvoldoende voor gezorgd dat personen werkzaam bij het kindercentrum 
kennis kunnen nemen van de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid/gezondheid. 
De risico-inventarisatie veiligheid / gezondheid is niet inzichtelijk voor de medewerkers. 
Huisregels/afspraken zijn niet inzichtelijk voor de medewerkers. 
 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 
 

 
 

 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 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)  
   

 

Gebruikte bronnen: 
 Risico-inventarisatie veiligheid (via mail) 
 Risico-inventarisatie gezondheid (via mail) 
 Huisregels/groepsregels (via mail) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum 
exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven na 1 maart 
2013. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger is niet ouder dan 
twee jaar. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9, art 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

 

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 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) 
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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) 

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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kinderdagverblijf De Kinderboerderij 

Aantal kindplaatsen : 24 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja 
 
Neemt deel aan pilot(s) 
Pilot(s) 

 
 

Flexibele inspectieactiviteit 
 

 

Gegevens houder 

Naam houder : mevr. K.G.J. Karnebeek-Harbers 
Website : n.v.t. 
KvK nummer : 09103346 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Noord- en Oost-Gelderland 
Adres : Postbus 3 

Postcode en plaats : 7200 AA Zutphen 
Telefoonnummer : 088-4433000 

Onderzoek uitgevoerd door :  Mevr. C. Stijnman 
 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Oost Gelre 
Adres : Postbus 17 

Postcode en plaats : 7130 AA LICHTENVOORDE 
 
Planning 
Datum inspectie : 13-06-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 22-06-2017 
Zienswijze houder : 26-06-2017 
Vaststelling inspectierapport : 27-06-2017 

Verzenden inspectierapport naar houder : 27-06-2017 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 27-06-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 30-06-2017 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

  
Zienswijze: 
  

Feitelijk geeft de inspecteur als overtreding aan dat Pedagogisch medewerkers huisregels / 
afspraken ten aanzien van risico Inventarisatie Veiligheid en Gezondheid niet inzichtelijk hebben in 
een papieren versie op de groep. 
  
Kinderdagverblijf de Kinderboerderij heeft de Risico Inventarisatie Veiligheid en Gezondheid niet in 

een papieren versie op de groep liggen, omdat we zo veel als mogelijk is aan het digitaliseren zijn. 
Alle Pedagogisch Medewerkers hebben digitaal na evaluatie van de Risico Inventarisaties de 

huisregels en afspraken digitaal toegestuurd gekregen. 
Zo krijgen ook nieuwe medewerkers of eventuele invalkrachten deze digitaal toegestuurd. 
  
Ik zal zorgen dat er per direct een digitale uitwerking van de Risico Inventarisatie op de laptop in 
ons Kinderdagverblijf te vinden zal zijn, die onze Pedagogisch Medewerkers ook gekregen hebben, 
zodat de inspecteur deze ook op locatie kan inzien. 
  

  
Met vriendelijke groeten, 
Karin Karnebeek 
KDV De Kinderboerderij 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


