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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd nader onderzoek.
Beschouwing
Op verzoek van de gemeente Menameradiel heeft er op 5 september 2016 een onaangekondigd
nader onderzoek plaatsgevonden bij buitenschoolse opvang De Cingel te Menaldum.
Dit nader onderzoek richt zich, in opdracht van de gemeente, op alle overtredingen die beschreven
staan in de brief die de houder van de gemeente Menameradiel heeft ontvangen
(d.d. 11-08-2016).
Omschrijving locatie
Buitenschoolse opvang De Cingel maakt onderdeel uit van de kinderopvangorganisatie Stichting
Kinderopvang Friesland (SKF). Naast buitenschoolse opvang biedt SKF ook dagopvang,
gastouderopvang en peuterspeelzaalopvang aan.
De locatie biedt volgens het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen plaats aan
maximaal 20 kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot en met de eerste dag van de maand waarop het
voortgezet onderwijs begint.
De locatie is gehuisvest in een eigen ruimte in de gelijknamige basisschool. De Cingel deelt de
groepsruimte met een peuterspeelzaal van een andere organisatie. De buitenschoolse opvang
maakt tevens gebruik van het speellokaal en een ruimte in de hal van de school. De buitenruimte
bestaat uit het schoolplein. Aan dit schoolplein grenst een andere basisschool, waarin BSO Eben
Haëzer van SKF is gevestigd. Met deze locatie vindt een intensieve samenwerking plaats, tevens
vindt de voorschoolse -en vakantieopvang plaats op BSO Eben Haëzer.
Inspectie historie
In 2013 zijn tekortkomingen geconstateerd ten aanzien van het pedagogisch beleidsplan.
In 2014 en 2015 zijn geen tekortkomingen geconstateerd.
In 2016 zijn er tekortkomingen geconstateerd bij de Risico inventarisatie Veiligheid en Gezondheid.
Huidig nader onderzoek
Uit het onderzoek is gebleken dat Buitenschoolse opvang De Cingel niet aan de getoetste inspectieitems voldoet, die in dit nader onderzoek getoetst zijn:
•
Risico inventarisatie Veiligheid en Gezondheid

Advies aan College van B&W
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid.
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Observaties en bevindingen
Veiligheid en gezondheid
De houder van een kindercentrum voert een beleid dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid
van de op te vangen kinderen in elk door hem geëxploiteerd kindercentrum zoveel mogelijk is
gewaarborgd. De houder van het kindercentrum legt in een risico-inventarisatie schriftelijk vast
welke risico's de opvang van kinderen met zich mee brengt. Tijdens de inspectie is de risicoinventarisatie veiligheid en gezondheid steekproefsgewijs getoetst aan de verschillende ruimtes en
aan de praktijk.

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
Bevindingen inspectie 25-1-2016
Alle locaties van Stichting Kinderopvang Friesland maken gebruik van het instrument van de
MO-groep waarin de risico-inventarisaties veiligheid en gezondheid in één document worden
vastgelegd. De risico-inventarisatie is op 19 januari 2016 uitgevoerd door het adjunct-hoofd.
De beroepskrachten zijn op de hoogte van de risico's en de aanpak ervan en er worden
maatregelen genomen om de risico's zoveel mogelijk te voorkomen.
De beroepskrachten zijn tevens op de hoogte van de protocollen en de werkafspraken en weten de
documenten te vinden.
Wijzigingen ten aanzien van de risico-inventarisatie wordt besproken op het werkoverleg, het
document ligt ter inzage op de locatie.
Actuele risico's zijn niet opgenomen in de inventarisatie, maar zijn wel geconstateerd tijdens de
inspectie. Ter illustratie worden hier enkele geconstateerde risico’s genoemd:
•

•
•
•

De toiletten worden gezamenlijk met de school gebruikt. Er zijn geen afspraken gemaakt over
het tussentijds reinigen van de toiletten, ook niet wanneer deze erg vies zijn. De
beroepskracht heeft tijdens het interview aangegeven dat de schoonmaakster pas aan het eind
van de dag komt. Houder maakt het zelf niet schoon.
Op het buitenterrein zijn veel paddenstoelen aangetroffen op de zijkanten van de houten
palen. Er is geen onderzoek naar gedaan of deze giftig zijn.
In de hal/speelruimte (welke ook door de kinderen gebruikt wordt) is veel opgestapeld
meubilair aangetroffen.
Ontruimingsoefening is niet uitgevoerd in 2015 (worden niet jaarlijks uitgevoerd).

Bevindingen huidig onderzoek
Tijdens het inspectiebezoek heeft de toezichthouder de medewerker gevraagd om de actuele risico
inventarisatie. Toezichthouder heeft deze digitaal vastgelegd op locatie.
Hierbij heeft de toezichthouder geconstateerd dat de risico inventarisatie dezelfde versie is als de
voorgaande inspectie (19-01-2016) en een verouderd actieplan heeft (van februari 2014). Tevens
zijn er geen actiepunten beschreven. De actuele risico's, die geconstateerd zijn tijdens de inspectie
in januari 2016 (die ter illustratie dienen) zijn wederom niet verwerkt in het actieplan.
Tevens heeft de toezichthouder geconstateerd dat er op het plein paddenstoelen aanwezig zijn. Dit
actiepunt is niet opgepakt.
Conclusie:
De houder voldoet wederom niet aan de getoetste criteria op het gebied van veiligheid en
gezondheid.
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Op basis hiervan is geconstateerd dat de overtreding van de volgende voorwaarde(n) nog niet is
hersteld:

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)

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)

Gebruikte bronnen:
•
Interview anderen (gesproken met beroepskracht)
•
Observaties
•
Risico-inventarisatie veiligheid (19-01-2016)
•
Risico-inventarisatie gezondheid (19-01-2016)
•
Actieplan veiligheid (19-01-2016)
•
Actieplan gezondheid (19-01-2016)
•
Veiligheidsverslag (19-01-2016)
•
Gezondheidsverslag (19-01-2016)
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Inspectie-items
Veiligheid en gezondheid
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
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)

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)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen

: BSO de Cingel
: http://www.kinderopvangfriesland.nl
: 20

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

:
:
:
:
:
:

Stichting Kinderopvang Noord-West Friesland
Postbus 134
8800 AC Franeker
www.kinderopvangfriesland.nl
41002574
Ja

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

:
:
:
:
:

GGD Fryslân
Postbus 612
8901 BK LEEUWARDEN
088-2299222
Marja de Jong

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Menameradiel
: Postbus 3
: 9036 ZW MENAAM

Gegevens toezicht

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

:
:
:
:
:
:

05-09-2016
Niet van toepassing
Niet van toepassing
19-09-2016
20-09-2016
20-09-2016

: 10-10-2016
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