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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 3 juni 2019 is er in opdracht van de gemeente Brummen een nader onderzoek uitgevoerd bij 

KDV Buitengewoon in Oeken. 
 
Tijdens het jaarlijks onderzoek van 12 februari 2019 heeft de toezichthouder overtredingen 
geconstateerd waarover de gemeente herstelafspraken heeft gemaakt met de houder. 
 
Dit nader onderzoek doet uitspraken over het doorgevoerde herstel naar aanleiding van 
geconstateerde overtredingen. In dit nader onderzoek beoordeelt de toezichthouder dus alleen het 

herstel en niet alle andere wettelijke voorschriften. 
 

Voor dit nader onderzoek: 
 
• is de locatie bezocht waarbij ruimtes zijn beoordeeld 
• zijn er gesprekken gevoerd met de houder en beroepskrachten 

• zijn documenten beoordeeld  

 

 
Beschouwing 
 
Feiten over het kindercentrum 
BuitenGewoon is een kinderdagverblijf in Oeken. Een voormalig schoolgebouw is in gebruik 
genomen voor de opvang van kinderen van 0 - 12 jaar. De locatie beschikt over een riante 
buitenspeelruimte.  

 
Inspectiegeschiedenis 
• Tijdens het onderzoek van 17-10-2016 zijn er tekortkomingen geconstateerd op het domein 

'veiligheid en gezondheid'. 

• Tijdens het onderzoek van 26-04-2017 is aan alle onderzochte voorwaarden voldaan en zijn de 
tekortkomingen hersteld 

• Tijdens het onderzoek van augustus 2018 zijn er tekortkomingen geconstateerd; het 

pedagogisch beleidsplan is niet volledig 
• Tijdens het jaarlijks onderzoek van 2019 is geconstateerd dat de houder de tekortkomingen 

van 2018 heeft hersteld.  Er zijn nieuwe tekortkomingen geconstateerd m.b.t. het beleid 
Veiligheid en Gezondheid. 

 
Bevindingen nader onderzoek 
Uit de beoordeling tijdens het nader onderzoek blijkt dat de organisatie inspanningen heeft verricht 

om aan wet- en regelgeving te voldoen. Het beleid Veiligheid en gezondheid en de uitvoering 
daarvan in de praktijk voldoet aan de wettelijke voorwaarden. De tekortkoming die in februari is 
geconstateerd is niet langer aanwezig. 
 
Een nadere toelichting is te lezen in dit rapport. 
 

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

 

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. 

 
Het gaat daarbij over de volgende onderwerpen: 
• De houder moet een veiligheidsbeleid en gezondheidsbeleid voeren dat de veiligheid en 

gezondheid van de op te vangen kinderen zo veel mogelijk waarborgt. 
  
 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

 
Bevindingen jaarlijks onderzoek februari 2019 
De houder van KDV Buitengewoon heeft het meeste recente beleid Veiligheid en gezondheid 
vastgesteld op 1 januari 2019. 
 
De houder draagt er zorg voor dat er in de dagopvang conform het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid wordt gehandeld doordat thema's uit het beleid in overleg worden besproken.  
 
Om de grote risico's in kaart te brengen zijn de ruimtes van het kinderdagverblijf geïnventariseerd. 
Voorbeelden van veiligheidsrisico's met grote gevolgen die zijn benoemd zijn het risico op: 
• Verstikking 
• Vallen (van grote hoogte) 
• Vergiftiging 

• Verbranding 
• Verdrinking 
 
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een beschrijving in algemene zin van de wijze waarop 
kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s. In het beleid staat o.a. het volgende: 

 

"Daarom aanvaarden wij op onze opvang de risico’s die slechts kleine gevolgen kunnen hebben 
voor de kinderen en leren ze hier op een juiste manier mee om te gaan. Om risicovolle 
speelsituaties veilig te houden moeten kinderen zich daarom tijdens spelsituaties of activiteiten 
houden aan diverse afspraken. Daarnaast zijn er afspraken over hoe om te gaan met spullen als 
speelgoed en gereedschap, dit om te voorkomen dat door oneigenlijk gebruik letsel kan ontstaan". 
 
Er is een beleid m.b.t. het vier-ogenprincipe en er zijn maatregelen genomen om het risico op 

grensoverschrijdend gedrag in te perken. 
 
De aanwezige beroepskrachten zijn in het bezit van een certificaat Eerste hulp aan kinderen 
conform wet- en regelgeving. 
 
De houder heeft protocollen en regels opgesteld. De toezichthouder heeft op basis van een 
steekproef de documenten en de uitvoering hiervan in de praktijk beoordeeld. Uit de beoordeling 

blijkt dat het beleid Veiligheid niet volledig is. Een aantal risico's met grote gevolgen 
is onvoldoende uitgewerkt. Daarnaast is geconstateerd dat er niet consequent wordt gehandeld 

conform de afspraken die zijn vastgelegd in het beleid bijvoorbeeld: 
 
• De ruimte links van de ingang is niet afgesloten. Op het aanrecht bevindt zich 

schoonmaakmiddel en motorolie. De ruimte is toegankelijk zodra kinderen door de klapdeuren 

gaan. Voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar zijn afspraken (kinderen mogen niet achter 
de klapdeuren komen) onvoldoende om het risico op vergiftiging te voorkomen; 

• Er is sprake van insluipgevaar. Buitenstaanders kunnen het hek openen of erover heen 
klimmen. Er is geen direct toezicht op de buitenbedden. Hierdoor bestaat een risico op 
vermissing waarvoor onvoldoende preventieve maatregelen zijn genomen; 
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• Een baby die buiten gaat slapen wordt toegedekt met een hydrofiele doek. De beroepskracht 
en de houder vertellen dat dit in overleg met de ouders gebeurt omdat het kind anders niet in 

slaap kan komen. Veranderingen in slaappatronen leveren een verhoogd risico op en daarmee 
heeft de houder rekening willen houder maar de houder heeft het risico op verstikking 
hierdoor onvoldoende ingeschat. Adembelemmering, het niet goed kunnen ademhalen doordat 

de baby ergens met het gezichtje tegenaan komt is (naast warmtestuwing) één van de 
risicofactoren op het ontstaan van wiegendood; 

• In de ruimte van het kinderdagverblijf speelt een 2-jarig kind met een auto met kleine 
wieltjes. Er ontstaat een risico op verstikking zodra dit wieltje loslaat en een jong kind deze 
inslikt; 

• Als de kinderen buiten gaan spelen wordt niet vooraf de ruimte beoordeeld. Er staat een 
metalen rek buiten waaraan de kinderen zich kunnen bezeren; 

• In de buitenruimte bevindt zich hout waarin zich uitstekende spijkers bevinden zowel bij een 
oude vervallen picknicktafel als bij planken achter de buitenbedden; 

 
Bovenstaande opsomming betreft slechts voorbeelden op basis van de observatie. De houder dient 
te beschrijven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, 
teneinde voor alle voornaamste risico's met grote gevolgen betreffende veiligheid en gezondheid te 

beperken en te borgen dat deze maatregelen worden uitgevoerd. 

 
Conclusie:  
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid voldoet niet volledig aan de voorschriften. 
 
 
Bevindingen nader onderzoek 3 juni 2019 

Op 3 juni is er een bezoek gebracht aan de locatie. De kinderen van het kinderdagverblijf spelen of 
slapen op dat moment buiten. 
 
De kinderen van de buitenschoolse opvang worden van school gehaald en door de vrijwilliger bij de 
BSO afgezet. 
 
De toezichthouder heeft een observatie uitgevoerd waaruit blijkt dat de veiligheids- en 

gezondheidsrisico's die in februari zijn geconstateerd worden beperkt of uitgesloten door de 
maatregelen die zijn genomen. 
 
De houder en de beroepskrachten vertellen dat zij sinds het meest recente onderzoek samen de 

risico-analyse uitvoeren. Hierdoor zijn zij zich meer bewust geworden van risico's. Zij geven aan 
dat zij nu eerder mogelijke gevaarlijke situaties herkennen en hierop anticiperen. Het beleid wordt 

hierop aangepast en aan de hand van thema's besproken in het team-overleg. Ook worden ouders 
geïnformeerd wanneer er wijzigingen zijn in het beleid c.q. werkwijze. 
 
De houder heeft het Beleid veiligheid en gezondheid en een verslag van een team-overleg 
toegestuurd. Het beleid is aangepast in april 2019 waarbij ontbrekende elementen zijn toegevoegd. 
 
Conclusie: 

De houder heeft een beleid Veiligheid en gezondheid opgesteld dat de voorgeschreven elementen 
bevat. De houder zorgt ervoor dat de beroepskrachten op de hoogte zijn van het beleid zodat zij 
ernaar kunnen handelen. De tekortkoming van februari 2019 is niet langer aanwezig. 
 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Met één van de houders, tevens 

beroepskracht, op locatie) 
• Interview (Met twee beroepskrachten op locatie op 3 juni 2019) 

• Observatie(s) (Binnen- en buitenruimte) 
• Beleid veiligheid- en gezondheid 
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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 : BuitenGewoon 

Website : http://www.buitengewoonkinderopvang.nl 
Aantal kindplaatsen : 40 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Stichting BuitenGewoon kinderopvang 

Adres houder : Voorsterweg 125 
Postcode en plaats : 6971 KC Brummen 
KvK nummer : 08090592 
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. S. Mokkink 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Brummen 
Adres : Postbus 5 
Postcode en plaats : 6970 AA BRUMMEN 

 
Planning 
Datum inspectie : 03-06-2019 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 17-06-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 18-06-2019 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 18-06-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 21-06-2019 
 
 
 

 
 
 
 

 


