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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 Lochem is er een nader onderzoek uitgevoerd bij KDV Graaf Jantje 
Laren in Laren. 
 
Tijdens het jaarlijks onderzoek van 28-08-2018 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 
overtredingen. In dit nader onderzoek beoordeelt de toezichthouder dus alleen het herstel en niet 
alle andere wettelijke voorschriften. 
 
Het betreft overtredingen op het domein Veiligheid en gezondheid; Veiligheids- en 

gezondheidsbeleid. 
 

Beschouwing 
 
Feiten over het kindercentrum 

Graaf Jantje Laren maakt onderdeel uit van kinderopvang-organisatie Graaf Jantje. Die organisatie 
heeft meer kindercentra in de regio. 
Op deze locatie is één kinderdagverblijfgroep (KDV) en een buitenschoolse opvang (BSO)groep. 
Het KDV staat in het landelijk register kinderopvang (LRK) geregistreerd met 16 kindplaatsen. 
De kinderen van het KDV worden veelal samen met de kinderen van de BSO in 1 groep 
opgevangen op deze locatie. 
 

Inspectiegeschiedenis 
05-01-2015: Inspectie voor registratie 
 
09-06-2015: Inspectie na registratie 

 
15-11-2016: Jaarlijks onderzoek: tekortkoming op het onderdeel pedagogisch klimaat, het 
pedagogisch beleidsplan. Er is hierop door de gemeente een aanwijzing opgelegd aan de houder 

met de mogelijkheid tot herstel van de geconstateerde overtreding. 
 
15-09-2017: Jaarlijks onderzoek op basis van risico-gestuurd toezicht. Het 
kinderdagverblijf voldoet grotendeels aan de onderzochte kwaliteitseisen. De tekortkoming op het 
onderdeel pedagogisch klimaat, het pedagogisch beleidsplan is niet hersteld door de houder. 
 

28-05-2018: Jaarlijks onderzoek. De houder van Graaf Jantje heeft het beleid niet aangepast n.a.v. 
de wetswijzigingen. Dit leidt er o.a. toe dat het beleid m.b.t. ondersteuning bij afwijking B-K-R niet 
conform de voorschriften is beschreven. Deze overtreding is ook in 2015, 2016 en 2017 
vastgesteld. 
Daarnaast zijn er overtredingen vastgesteld op de volgende voorwaarden:  
• Pedagogisch klimaat; pedagogisch beleidsplan 
• Beleid Veiligheid en Gezondheid 

• Personeel en groepen 

• Accommodatie 
• Ouderrecht 
 
28-08-2018: Nader onderzoek.  
Tijdens het nader onderzoek is vastgesteld dat een aantal overtredingen zijn blijven voortbestaan: 
• Pedagogisch klimaat, pedagogisch beleidsplan 

• Personeel en groepen 
• Veiligheid en gezondheid 
• Ouderrecht 
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14-10-2019: Jaarlijks onderzoek gecombineerd met een nader onderzoek. Er is een overtreding 
geconstateerd op het domein Veiligheid en gezondheid. 

 
Bevindingen huidig onderzoek 
Tijdens het nader onderzoek op 12 december is geconstateerd dat de houder voldoet aan de 

onderzochte voorschriften. 
 
Alle overtredingen uit 2018 zijn hersteld. 
 
Een toelichting op deze bevindingen is te lezen in dit rapport. 
 

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

Veiligheid en gezondheid 
 
Uit de wet kinderopvang vloeien bepalingen voort die stellen dat de houder moet zorgdragen voor 

kinderopvang in een veilige en gezonde omgeving. Tevens draagt de houder er zorg voor dat er in 
de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt gehandeld. 
 
De bevindingen hieromtrent worden hieronder beschreven en beoordeeld. 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

 

Bevindingen jaarlijks onderzoek 2019 
Eén van de aanwezige beroepskrachten handelt niet conform het beleid. 
 
Bevindingen tijdens het onderzoek 

1. de beroepskracht geeft aan dat de speelhal regelmatig gebruikt wordt. Dit wordt o.m. ook 
beschreven in het pedagogisch beleidsplan. De gemeente heeft een vergunning verleend voor 
het gebruik van de hal. Uit het gesprek met de beroepskracht blijkt dat de risico's van het 

gebruik van de roldeur bij haar niet bekend zijn. Een onderhoudsschema m.b.t. de roldeur 
hetgeen verplicht is bij het gebruik van arbeidsmiddelen, is bij de beroepskracht niet bekend. 
Via de mail laat de beroepskracht het volgende weten: "N.a.v. uw vraag gisteren over een 
onderhoudscontract voor de roldeur, heb ik gelijk contact opgenomen met Marije Baak. Zij 
heeft vervolgens contact opgenomen met de huurbaas. Er blijkt geen onderhoudscontract te 
zijn voor de deur. De huurbaas gaat hem nu vervangen of aanpassen zodat de deur aan de 
regels voldoet."  

2. in de groepsruimte staat een hangwieg waarvoor afspraken zijn vastgelegd in het pedagogisch 
beleidsplan. 

3. de beroepskracht wast na het verschonen haar handen niet en reinigt ook niet na iedere 
verschoning het aankleedkussen. 

 
Conclusie: 

De houder voldoet niet volledig aan de voorwaarden ten aanzien van het Veiligheids- en 
gezondheidsbeleid: 

• Onderhoud aan de roldeur blijkt niet plaats te vinden. Ook geconstateerd in het 
inspectierapport van 2018. 

• Er is een beleidsplan Veiligheid en gezondheid, maar de beroepskracht handelt niet conform 
het vastgestelde beleid. Hieruit blijkt dat de houder de risico's verkeerd inschat, omdat zij 
ervan uit gaat dat deze worden gereduceerd doordat wordt gedaan wat is vastgesteld. 

 
Bevindingen nader onderzoek 2019 
De toezichthouder heeft met één van de aanwezige beroepskrachten gesproken over het beleid 
Veiligheid en gezondheid. Er is onder meer gesproken over: 
• het beleid m.b.t. de handhygiëne 
• omgaan met vermissing van een kind 
• veilig slapen ter voorkomingen van wiegendood 

 
De geïnterviewde beroepskracht heeft blijk gegeven kennis te bezitten over wat is beschreven in 
het beleid Veiligheid en gezondheid over deze onderwerpen en hoe ze deze in de praktijk moet 
toepassen. 
 

De houder heeft een bedrijf benaderd voor het onderhoud van de roldeur. Dit onderhoud heeft 
inmiddels plaats gevonden. De roldeur is volgens de beroepskracht veilig bevonden en het 

onderzoeks-/onderhoudsrapport wordt eind december verwacht. 
 
Bovengenoemde betreft situaties die door de toezichthouder zijn waargenomen op basis van een 
steekproef. De houder is er voor verantwoordelijk dat voor alle veiligheids- en gezondheidsrisico's 
adequate (preventieve) maatregelen worden genomen om letsel c.q. gevolgen te voorkomen. 
 

De overtreding m.b.t. Beleid veiligheid en gezondheid is hersteld. 
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Gebruikte bronnen 

• Interview (beroepskrachten) 

• Beleid veiligheid- en gezondheid 
• Mail van mevrouw Baak d.d. 13-12-2019 
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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 : Graaf Jantje Laren 
Website : http://www.graafjantje.com 
Vestigingsnummer KvK : 000006224660 
Aantal kindplaatsen : 16 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja* 

 
* De inhoud van dit rapport wordt gedeeld met de Inspectie van het Onderwijs. De Inspectie van 
het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van de voorschoolse educatie op de 
kinderdagverblijven (voorscholen) en kan onder andere op basis van het GGD-rapport besluiten tot 
een onderzoek. Tevens bekijkt de Inspectie van het Onderwijs of er in de gemeente afspraken zijn 
gemaakt over de voor- en vroegschoolse educatie (artikel 1.63 lid 6 Wet kinderopvang). 
 

Gegevens houder 
Naam houder : Mevr. G.M. Baak 
KvK nummer : 08189087 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Noord- en Oost-Gelderland 
Adres : Postbus 3 
Postcode en plaats : 7200 AA Zutphen 
Telefoonnummer : 088-4433000 
Onderzoek uitgevoerd door :  J. Huberts 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Lochem 
Adres : Postbus 17 
Postcode en plaats : 7240 AA LOCHEM 

 

Planning 
Datum inspectie : 12-12-2019 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 16-12-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 17-12-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 17-12-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 20-12-2019 
 

 

 
 
 
 


