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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. 
Het nader onderzoek heeft betrekking op de niet voldane items bij het jaaronderzoek van 16 april 
jl. en het daarop volgende nader onderzoek op 2 augustus jl. Houder heeft hiervoor een tweede 
aanwijzing gehad van de gemeente.  
Het gaat om items van het veiligheids- en gezondheidsbeleid. 
 

 
Beschouwing 
 
Conclusie 
De onderzochte items van het veiligheids- en gezondheidsbeleid voldoen aan de wettelijke eisen. 

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

 

Veiligheid en gezondheid 
 
  
 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 
Bevindingen eerdere onderzoeken 
Bij het jaaronderzoek op 9 april jl. is vastgesteld dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid niet 
voldeed aan de nieuwe en gewijzigde eisen voor 2018. 
Houder heeft na het jaaronderzoek een nieuw beleidsplan veiligheid en gezondheid opgesteld met 
voorbeeldtekst uit het landelijke format van Veiligheid.nl aangevuld met eigen beleid en tekst. 
In het plan is het volgende niet opgenomen: 
 Plan van aanpak met maatregelen voor de voornaamste risico's: hierin worden voor de meeste 

risico's alleen preventieve maatregelen beschreven, "de handelswijze indien deze risico's zich 
verwezenlijken" ontbreekt in de meeste gevallen. 

 De manier waarop het veiligheids- en gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan inzichtelijk 
gemaakt worden voor beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en 
ouders: de voorbeeldtekst van veiligheid.nl die is overgenomen, is niet duidelijk, concreet 
genoeg en volledig. Houder schetst niet hoe het beleid en de evaluaties inzichtelijk gemaakt 
worden voor alle genoemde personen. 

 
Bevindingen nader onderzoek 
Houder heeft een nieuw beleidsplan veiligheid en gezondheid overlegd. De houder heeft het 
beleidsplan geheel herschreven en bovenstaande items concreet uitgewerkt. 
NB: de items die in de vorige versie zijn goedgekeurd, zijn in het kader van de handhaving niet 
opnieuw beoordeeld. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Beleid veiligheid- en gezondheid (toegestuurd 16-11-2018 (ongedateerde versie)) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Veiligheid en gezondheid 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

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 Snuffeltuin BV 
Aantal kindplaatsen : 48 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Kinderdagverblijf De Snuffeltuin B.V. 
Adres houder : Steeg 5 
Postcode en plaats : 6644KN Ewijk 
KvK nummer : 67400760 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Gelderland-Zuid 
Adres : Postbus 1120 
Postcode en plaats : 6501BC Nijmegen 
Telefoonnummer : 088 - 144 71 44 
Onderzoek uitgevoerd door :  A. de Haan 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Druten 
Adres : Postbus 1 
Postcode en plaats : 6650AA DRUTEN 
 
Planning 
Datum inspectie : 16-11-2018 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 21-11-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 23-11-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 30-11-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 30-11-2018 
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