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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een onaangekondigd incidenteel onderzoek. 

 
Beschouwing 
Op verzoek van de gemeente Meierijstad vindt dit incidentele onderzoek plaats. Naar aanleiding 
van een incident op het kinderdagverblijf zijn onderdelen uit het domein veiligheid & gezondheid 

beoordeeld. Dit om een gedetailleerd en volledig beeld te krijgen van het te voeren beleid en de 
uitvoering hiervan binnen het kinderdagverblijf. In januari 2018 is dit onderdeel ook beoordeeld in 
het jaarlijks onderzoek.  
  
Onderzoek d.d. 8 augustus 2018 
In dit onderzoek is een rondgang gemaakt door het kindercentrum, zijn diverse documenten 
beoordeeld en is er een interview met de houder geweest. 

  

Bevindingen  
De getoetste voorwaarden in dit onderzoek voldoen aan de gestelde eisen. 
  
  
  

 
Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Veiligheid en gezondheid 
 
In dit domein is het volgende onderdeel beoordeeld: 
 uitvoering beleid veiligheid & gezondheid. 

 
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden.  
  
 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

 

Grote risico's in het kindercentrum 
De grote risico's op het gebied van veiligheid, gezondheid en grensoverschrijdend gedrag zijn 
opgenomen in het beleid. Er is een rondgang gemaakt door de binnen- en buitenruimtes van het 
kindercentrum samen met de houder. Dit om te zien of de grote risico's uit het beleid 
overeenkomen met de praktijk en dit blijkt met elkaar overeen te komen, er zijn geen 
bijdzonderheden waargenomen. 

  
In het beleid is beschreven welke preventieve maatregelen er worden genomen om de grootste 
risico's in het kindercentrum te beperken. Tijdens teamoverleggen wordt periodiek een onderdeel 
uit het beleid besproken zodat men steeds voldoende op de hoogte is en blijft van de aanwezige 
risico's en de preventieve maatregelen. 
  
Naar aanleiding van het incident, is een evaluatie ingevuld. Ook hebben er gesprekken plaats 

gevonden met ouders en beroepskrachten, om de situatie te evalueren. En zal de situatie 
onderwerp zijn op een teamoverleg ter evaluatie en als punt van alertheid voor alle 
beroepskrachten. Er zijn direct aanvullende acties ondernomen om het risico nog meer te 
beperken, dit is ook gezien tijdens de rondgang. Er zal ook met de oudercommissie gesproken 
worden zodat deze eventueel de houder van advies kan voorzien. 

  

Conclusie 
Ondanks het incident is het oordeel dat de houder een beleid voert om de veiligheid en de 
gezondheid van de kinderen zo veel mogelijk te waarborgen. Er is sprake van een cyclisch beleid 
en indien er acties zijn, zijn deze in overeenstemming met de prioriteit gezien het risico. 
  
  
  

 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mevr. E. den Ouden) 
 Observaties (rondgang kindercentrum en buitenruimte) 
 Beleid veiligheid- en gezondheid (incl. actueel actieplan) 
 Notulen/verslag naar aanleiding van incident 
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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) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
houder er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid samen met de 
beroepskrachten een continue proces is van het vormen van beleid, implementeren, evalueren en 
actualiseren. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is 
aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, 

teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het 
risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich 
verwezenlijken. 
De houder beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op het inperken van het risico op 
grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze waarop hij de dagopvang zodanig organiseert 
dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair de werkzaamheden uitsluitend kan 

verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

houder er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en gezondheidsbeleid en de evaluaties 
daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiairs, 
vrijwilligers en ouders. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kinderdagverblijf De Vlieger 

Website : http://www.kdvdevlieger.nl 
Aantal kindplaatsen : 83 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Kinderdagverblijf De Vlieger BV 

Adres houder : Langstraat 14 
Postcode en plaats : 5481VP Schijndel 
KvK nummer : 17154099 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Hart voor Brabant 
Adres : Postbus 3024 
Postcode en plaats : 5003DA Tilburg 

Telefoonnummer : 088-3686845 
Onderzoek uitgevoerd door :  I Kanters 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Meierijstad 
Adres : Postbus 10001 
Postcode en plaats : 5460DA Veghel 

 
Planning 
Datum inspectie : 08-08-2018 

Opstellen concept inspectierapport : 15-08-2018 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 22-08-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 22-08-2018 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 22-08-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 12-09-2018 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


