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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 verzoek van de gemeente Delft heeft toezichthouder op 5 augustus 2019 een nader onderzoek
uitgevoerd.
Het betreft een bezoek aan de locatie.
In dit nader onderzoek is de voorwaarde waaraan tijdens de voorgaande, reguliere inspectie (20
mei 2019), niet werd voldaan opnieuw beoordeeld.

Beschouwing

Kindercentrum Merijn is een kleinschalig kindercentrum met twee groepen en biedt opvang aan
maximaal 27 kinderen in de leeftijd van 0 – 4 jaar.
In dit naderonderzoek is de voorwaarde ‘‘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”, opnieuw beoordeeld.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.

De onderzochte voorwaarde is hersteld en voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen uit de wet
Kinderopvang en besluit kwaliteit kinderopvang.
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Observaties en bevindingen

Veiligheid en gezondheid
Inleiding
Met het oog op veiligheid en gezondheid is het uitgangspunt van de Wet IKK: kinderen beschermen
tegen de voornaamste grote risico’s en leren omgaan met kleine risico’s. Om dit in de praktijk te
kunnen toepassen is het nodig dat er inzicht is in de risico’s. Daarom moet elk kinderdagverblijf en
elke bso een veiligheids- en gezondheidsbeleid hebben waarin de risico’s van de betreffende
opvanglocatie staan omschreven.
Op iedere locatie voor kinderopvang dient een actueel veiligheid-en gezondheidsbeleid aanwezig te
zijn. Dit beleid vormt het uitgangspunt voor het handelen in de praktijk.

Veiligheids- en gezondheidsbeleid
Beoordeling door toezichthouder
De houder heeft voor dit kindercentrum een veiligheid- en gezondheidsbeleid opgesteld, dat
voldoet aan de gestelde eisen.
Uit de observatie, vastleggen van meetgegevens en gesprekken met beroepskrachten is gebleken
dat naar dit beleid wordt gehandeld.
De temperatuur, luchtvochtigheid en de CO2 worden nu 2x per dag in de slaapkamers gemeten en
voldoen. Daarnaast staat op basis van de meetgegevens de deur naar buiten open en wordt
eventueel een ventilator extra aangezet bij warm weer.
De schoonmaak van de ventilatieroosters is opgenomen in het schoonmaakoverzicht.
Hiermee wordt voldaan aan de wettelijk gestelde kwaliteitseisen.

Gebruikte bronnen






Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
Interview (beroepskrachten)
Observatie(s)
Registratielijsten temperatuur, luchtvochtigheid en CO2 juli 2019
Schoonmaaklijst
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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
Website
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

Gegevens houder

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

:
:
:
:

Merijn
http://www.kinderdagverblijfmerijn.nl
27
Nee

:
:
:
:
:
:

Stichting Kinderdagverblijf Merijn
Molslaan 121
2611 RK Delft
www.kinderdagverblijfmerijn.nl
27314930
Ja

:
:
:
:
:

GGD Haaglanden
Postbus 16130
2500 BC 's-Gravenhage
070-3537224
K.J. Kwaak

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

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

Planning

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

: Delft
: Postbus 111
: 2600 AC DELFT

:
:
:
:
:
:

05-08-2019
Niet van toepassing
Niet van toepassing
21-08-2019
21-08-2019
21-08-2019

: 11-09-2019
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