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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 wordt uitgevoerd naar aanleiding van een handhavingsbesluit van de
gemeente Rotterdam.

Beschouwing

Feiten over kinderdagverblijf Het Opstapje
Kinderdagverblijf Het Opstapje is een kleinschalig kinderdagverblijf. Er zijn 3 babygroepen van
maximaal 9 kinderen in de leeftijd van 0 tot 2 jaar. Er zijn 2 peutergroepen met maximaal 16
kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar.
Inspectiegeschiedenis
De afgelopen jaren hebben de volgende inspecties plaatsgevonden:
16-04-2019: jaarlijks onderzoek. Tijdens dit jaarlijks onderzoek zijn er overtredingen
geconstateerd binnen de domeinen Personeel en groepen, Veiligheid en gezondheid en Ouderrecht.
06-09-2018: jaarlijks onderzoek. Hierbij zijn geen overtredingen geconstateerd op de onderzochte
items.
10-01-2017: jaarlijks onderzoek. Hierbij zijn geen overtredingen geconstateerd op de onderzochte
items.
Bevindingen op hoofdlijnen
In opdracht van de gemeente Rotterdam is er een nader onderzoek verricht naar de overtredingen
die tijdens het jaarlijks onderzoek van 16-04-2019 zijn geconstateerd. In het inspectierapport zijn
de bevindingen per domein beschreven.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
De houder heeft herstelmaatregelen genomen om de overtredingen uit het voorgaande jaarlijks
onderzoek op te heffen. Er zijn tijdens het nader onderzoek geen nieuwe overtredingen
geconstateerd.
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Observaties en bevindingen

Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
Bevindingen uit het jaarlijks onderzoek 16-04-2019
Tijdens het jaarlijks onderzoek constateert de toezichthouder dat de nieuwe bestuurders van Het
Opstapje nog niet staan ingeschreven en/of gekoppeld in het PRK. Lopende het onderzoek zijn de
betreffende bestuurders alsnog in het PRK ingeschreven en/of gekoppeld. Uit de VOG-verificatie
blijkt echter dat een van de bestuurders niet beschikt over een correcte VOG ten behoeve van de
functie. Er werd daarom niet voldaan aan de voorschriften.
Voortgang
De houder heeft maatregelen genomen om te voldoen aan het voorschrift. Uit het nader
onderzoek blijkt dat de bestuurders van kinderopvang Het Opstapje met een juiste verklaring
omtrent het gedrag staan ingeschreven in het PRK.

Gebruikte bronnen
•

Personen Register Kinderopvang (verificatie 06-09-2019)

Veiligheid en gezondheid

Veiligheids- en gezondheidsbeleid
Bevindingen uit het jaarlijks onderzoek 16-04-2019
De toezichthouder constateert tijdens het inspectiebezoek dat het veiligheids- en
gezondheidsbeleid niet alle actuele risico's bevat die van toepassing zijn op het kindercentrum.
Noch is er een actueel plan van aanpak waarin in concrete termen is aangegeven welke
maatregelen binnen welke termijn zijn (of worden) genomen om geconstateerde risico's te
voorkomen. Daarnaast constateert de toezichthouder dat er niet gehandeld wordt volgens het
veiligheids- en gezondheidsbeleid.
Voortgang
De houder heeft maatregelen genomen om te voldoen aan de voorschriften. Het veiligheidsen gezondheidsbeleid is op 01-08-2019 opnieuw vastgesteld. Het veiligheids- en gezondheidsbeleid
omvat een plan van aanpak waarin concreet wordt aangegeven welke maatregelen binnen welke
termijn zijn of worden genomen. Hierin zijn de voornaamste risico's met grote gevolgen
betreffende de veiligheid en gezondheid op het kindercentrum opgenomen, waaronder het
binnenmilieu. In het beleidsplan is vastgelegd dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid jaarlijks
met alle medewerkers van Het Opstapje wordt geëvalueerd en indien nodig bijgesteld.
Het handelen naar het Veiligheids- en gezondheidsbeleid van de beroepskrachten is door de houder
actief opgepakt. Tijdens de teamvergaderingen wordt steeds een onderdeel van het beleid met en
door de beroepskrachten besproken. De houder controleert wanneer zij op de groepen aanwezig is
of er conform het beleid wordt gehandeld.

Gebruikte bronnen
•

Beleid veiligheid- en gezondheid (versie: augustus 2019)
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•
•
•

Veiligheidsverslag (Plan van aanpak Het Opstapje Veiligheid; augustus 2019)
Gezondheidsverslag (Plan van aanpak Het Opstapje Gezondheid; augustus 2019)
Beleid grensoverschrijdend gedrag

Ouderrecht

Informatie
Bevindingen uit het jaarlijks onderzoek 16-04-2019
Volgens de voorschriften dient een houder ouders te informeren over het inspectierapport door dit
op de website van het kindercentrum te plaatsen. Op de website van Het Opstapje blijkt het
inspectierapport, of een directe link naar het rapport, te ontbreken.
Voortgang
De houder heeft maatregelen genomen om te voldoen aan het voorschrift. Het inspectierapport is
op de website geplaatst op een gemakkelijk vindbare plaats waardoor het rapport inzichtelijk is
voor ouders en personeel.

Gebruikte bronnen
•

Website (www.hetopstapje.com)
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Overzicht getoetste inspectie-items
Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn:
a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum;
b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een
uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een
onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden
opgevangen;
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum
exploiteert en waar kinderen worden opgevangen;
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over
de kinderen die worden opgevangen;
e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd
hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn
of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres.
Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e
ingeschreven in het personenregister kinderopvang.
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang)

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)
De houder of voorgenomen houder van een kindercentrum stelt het veiligheids- en
gezondheidsbeleid schriftelijk vast en verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder
evalueert, en indien nodig actualiseert, het veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden
na opening van het kindercentrum. Daarna houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid
actueel.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 2 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 van een kindercentrum 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)
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Ouderrecht
Informatie
De houder van een kindercentrum informeert ouders en personeel over het inspectierapport door
het zo spoedig mogelijk na ontvangst op de eigen website te plaatsen op een gemakkelijk vindbare
plaats. Indien geen website aanwezig is legt de houder een afschrift van het inspectierapport ter
inzage op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats.
(art 1.54 lid 2 en 3 Wet kinderopvang)

7 van 8
Definitief inspectierapport dagopvang nader onderzoek 10-09-2019
Het Opstapje te Rotterdam

Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Vestigingsnummer KvK
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

Gegevens houder

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

:
:
:
:
:

Het Opstapje
http://www.hetopstapje.com
000010147314
60
Nee

:
:
:
:
:
:

Kinderdagverblijf Het Opstapje
Schieweg 130D
3038BE Rotterdam
www.hetopstapje.com
51842750
Ja

:
:
:
:
:

GGD Rotterdam-Rijnmond
Postbus 70014
3000KS ROTTERDAM
010 4984015
I. Keuzenkamp

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

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Rotterdam
: Postbus 70014
: 3000KS ROTTERDAM

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

:
:
:
:
:
:

10-09-2019
Niet van toepassing
Niet van toepassing
13-09-2019
17-09-2019
17-09-2019

: 17-09-2019
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