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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.

Beschouwing
Algemene informatie
Peuterspeelzaal De Roezemoes (KDV) is gelegen naast CBS De Horizon aan Wold 18 -30 te
Lelystad. De Roezemoes staat sinds oktober 2012 geregistreerd in het Landelijk Register
Kinderopvang (LRK). De houder maakt sinds medio 2018 gebruik van een geheel nieuwe
opvanglocatie. Sinds januari 2019 staat in het Landelijk Register Kinderopvang ook BSO het
Avontuur geregistreerd op dit adres. Het KDV en de BSO vormen een combigroep van max 16
kinderen 0-13 jaar.
Inspectiegeschiedenis

juni 2019, Incidenteel onderzoek, naar aanleiding van een incident, Domein veiligheid en
gezondheid. Advies: Handhaven

maart 2019, Jaarlijks onderzoek. Advies: niet handhaving.

augustus 2018, Jaarlijks onderzoek. Na 'overleg en overreding' in domein Pedagogisch klimaat.
Advies: niet handhaving.

oktober 2017, Jaarlijks onderzoek. Na 'overleg en overreding' in domein Veiligheid &
gezondheid, Advies: niet handhaving.
Nader onderzoek november 2019 - februari 2020
De toezichthouder bezoekt de locatie. De houder heeft in het aangepaste beleid juni 2019
maatregelen beschreven om risico's met grote gevolgen (Vermissing) in te perken en de
handelswijzen als deze risico's zich verwezenlijken. De houder neemt in de praktijk (na het
incident) maatregelen om risico's te voorkomen.

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

Veiligheid en gezondheid
Beoordeling incidenteel onderzoek juni 2019
De houder heeft in het aangepaste beleid juni 2019 maatregelen beschreven om risico's met grote
gevolgen (vermissing) in te perken en de handelswijzen als deze risico's zich verwezenlijken.
De houder neemt in de praktijk maatregelen om risico's te voorkomen. De houder dient duidelijk te
omschrijven welke klink en draaiknoppen worden aangepast met een concrete streef- en realisatie
datum.
De houder draagt er onvoldoende zorg voor dat er conform het beleid wordt gehandeld. Er is niet
aantoonbaar aandacht besteed aan het inwerken van nieuwe medewerkers op het domein
Veiligheid en Gezondheid.

Veiligheids- en gezondheidsbeleid
Beoordeling nader onderzoek November 2019 - Februari 2020
Op 26 november en 27 februari heeft de toezichthouder de locatie bezocht.
De houder, een BBL stagiaire en twee nieuwe medewerkers zijn aanwezig.
De toezichthouder heeft de houder gesproken.
Naar aanleiding van een incident (april 2019) heeft de deur in de hal naar de school heeft een hoge
klink gekregen. De deur kan op slot, de sleutel hangt hoog naast de deur zodat deze altijd geopend
kan worden door een volwassenen. Vanuit school is de deur met een hoge draaiknop te openen.
Een aantal medewerkers zijn recent gestart bij de Roezemoes. De houder geeft aan nieuwe
medewerkers documenten per mail toe te sturen. Daarnaast worden medewerkers ingewerkt en
tijdens de werkzaamheden gewezen op de risico's, maatregelen en afspraken. Eén keer per maand
is er een teamoverleg. De houder geeft aan dat het veiligheid en gezondheidsbeleid daar wordt
besproken.
De houder heeft betreffende het incident maatregelen genomen om het risico in te perken. Hier
wordt naar gehandeld in de praktijk. Het handelen conform het beleid zal verder worden getoetst
tijdens de eerst volgende inspectie.
Conclusie
Er wordt aan de voorwaarden voldaan.

Gebruikte bronnen





Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (op locatie 26 nov. 2019 en 27 feb. 2020)
Interview (voorzitter oudercommissie 27 feb. 2020)
Observatie(s) (hal 26 nov. 2019)
Beleid veiligheid- en gezondheid (juni 2019 (protocol vermissing))
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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
Website
Vestigingsnummer KvK
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:
:

Peuterspeelzaal De Roezemoes
http://www.deroezemoes.nl
000021765049
16
Nee

:
:
:
:
:
:

Peuterspeelzaal De Roezemoes
Wold 1830
8225AN LELYSTAD
www.deroezemoes.nl
40059804
Ja

:
:
:
:
:

GGD Flevoland
Postbus 1120
8200BC LELYSTAD
088-0029910
L. Karssen
N. Azouagh

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

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

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Lelystad
: Postbus 91
: 8200AB LELYSTAD

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

:
:
:
:
:
:

26-11-2019
Niet van toepassing
Niet van toepassing
27-02-2020
27-02-2020
27-02-2020

:

6 van 6
Definitief inspectierapport dagopvang nader onderzoek 26-11-2019
Peuterspeelzaal De Roezemoes te Lelystad

