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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.
Op 5 oktober 2017 is er in opdracht van de gemeente Apeldoorn een nader onderzoek uitgevoerd
bij De Gong (KDV), onderdeel van kinderopvang-organisatie DOK13.
Tijdens het inspectieonderzoek d.d. 06-12-2016 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 tekortkomingen. In dit nader onderzoek beoordeelt de toezichthouder dus alleen
het herstel en niet alle andere inspectie-items.
Beschouwing
De Gong (KDV) is een peutergroep van kinderopvangorganisatie DOK13.
De peutergroep is gevestigd in de gelijknamige basisschool.
Er is een nauwe samenwerking tussen de peutergroepen en de kleutergroepen van school.
Inspectiegeschiedenis

Onderzoek voor registratie 8 juli 2016: De onderzoeksbevindingen waren grotendeels positief
en opname in het LRKP is geadviseerd. Het pedagogisch beleid kende enkele tekortkomingen.

Onderzoek na registratie 6 december 2016: De tekortkomingen zijn hersteld. Er zijn nieuwe
tekortkomingen geconstateerd op het onderdeel 'veiligheid en gezondheid’ en 'ouderrecht'. De
gemeente Apeldoorn heeft hierover herstelafspraken gemaakt met houder, middels een
beschikking van d.d. 14 maart 2017.

Nader onderzoek juni 2017: De toezichthouder constateert dat niet alle tekortkomingen zijn
hersteld. Ten aanzien van het onderdeel 'veiligheid en gezondheid' blijft de overtreding
bestaan.
Het betreft een overtreding met betrekking tot de volgende voorwaarde:

Veiligheid en gezondheid: Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid voorwaarde 1: De
houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid op voor alle voor kinderen
toegankelijke ruimtes in een kindercentrum, waaronder de buitenspeelruimte.
Bevindingen op hoofdlijnen
Uit het nader onderzoek op 5 oktober 2017 blijkt dat er voldoende herstel is doorgevoerd ten
aanzien van de geconstateerde tekortkoming. De bovenstaande tekortkoming is niet langer
aanwezig.
De handhavingsacties van de gemeente hebben geleid tot het gewenste resultaat.
Aangezien het een onderzoek betreft wegens een eerder geconstateerde overtreding, bestaat voor
de houder geen mogelijkheid voor hoor-wederhoor en het indienen van een zienswijze.
In dit rapport worden de bevindingen nader toegelicht.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Veiligheid en gezondheid
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
In het rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek van 6 december 2016, stelt de
toezichthouder:
"Uit de inventarisatielijst blijkt dat de entree, de leefruimte, de buitenruimte, het sanitair kinderen,
de keuken, het sanitair volwassenen, het kantoor, de bergruimte en de omgeving zijn
geïnventariseerd, met daarbij apart een korte risico-inventarisatie van de speelzaal. Aangezien de
peuters wekelijks (structureel) een tijd verblijven in de kleuterklas wordt deze ruimte ook
gekenmerkt als voor kinderen toegankelijk. Een risico-inventarisatie van dit lokaal ontbreekt."
De aanwijzing met daarin een voornemen tot bestuurlijke boete (kenmerk: RL/KO/2017-145495)
zijn door gemeente Apeldoorn verzonden aan de houder op 14 maart 2017.
In het rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek op 8 juni 2017 stelt de toezichthouder:
"Op 8 juni 2017 is een bezoek gebracht aan de locatie in het kader van een nader onderzoek. De
beroepskracht op de locatie geeft aan dat er van beide kleuterlokalen gebruik wordt gemaakt. Dit
gebeurt structureel (namelijk wekelijks). Daarnaast wordt aan het eind van de ochtend, samen met
de kleuters op het kleuterplein van de basisschool gespeeld. Ook dit gebeurt op structurele basis,
namelijk elke ochtend dat de peutergroep geopend is.
In de door de houder aangeleverde risico-inventarisatie en het bijbehorende beleid, ontbreken
risico-inventarisatielijsten van de beide kleuterlokalen en het kleuterplein.
Bij navraag bij houder (telefonisch op 22 augustus 2017) blijken deze inventarisaties niet te zijn
gemaakt. De overtreding is daarmee blijven voortbestaan."
De gemeente schrijft bij brief van 29 augustus 2017 (kenmerk: RL/KO/2017-457289) en 26
september 2017 (kenmerk: RL/KO/2017-505457) een voornemen tot last onder
dwangsom wanneer de houder op 1 oktober nog niet heeft voldaan aan de genoemde
voorwaarde of de overtreding nogmaals wordt geconstateerd.
De houder levert op 30 september 2017 op eigen initiatief de ontbrekende stukken aan;
- Risico-inventarisatie van de kleuterhal, het kleuterlokaal groep 1/2 A, het kleuterlokaal groep 1/2
B en het kleuterplein.
De beroepskrachten geven aan dat de geïnventariseerde ruimtes overeen komen met alle ruimtes
die structureel worden gebruikt door de peuteropvang. De houder heeft voor alle voor kinderen
toegankelijke ruimtes in een kindercentrum, waaronder de buitenspeelruimte, een risicoinventarisatie veiligheid opgesteld.
De houder heeft daarmee de op 6 december 2016 vastgestelde tekortkoming hersteld.
Conclusie
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarde.
De houder heeft de op 6 december 2016 vastgestelde tekortkoming hersteld.
Gebruikte bronnen:

Interview (aanwezige beroepskrachten, 5 oktober 2017)

Risico-inventarisatie veiligheid (ontvangen op 30 september 2017)

Inspectierapport n.a.v. inspectiebezoek 6 december 2016

Inspectierapport n.a.v. inspectiebezoek op 8 juni 2017
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Overzicht getoetste inspectie-items
Veiligheid en gezondheid
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid op voor alle voor kinderen toegankelijke
ruimtes in een kindercentrum, waaronder de buitenspeelruimte.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub
a Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:

De Gong
http://www.dok13.info
6
Nee

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

:
:
:
:
:
:

Stichting DOK13
Postbus 51
7240 AB Lochem
www.dok13.info
08224017
Ja

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

:
:
:
:
:

GGD Noord- en Oost-Gelderland
Postbus 3
7200 AA Zutphen
088-4433000
R. Lenselink

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Apeldoorn
: Postbus 9033
: 7300 ES APELDOORN

Gegevens toezicht

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

:
:
:
:
:
:

05-10-2017
Niet van toepassing
Niet van toepassing
11-10-2017
12-10-2017
12-10-2017

: 17-10-2017
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