Inspectierapport
kdv BamBino (KDV)
Platteelhof 1
6711JK Ede
Registratienummer 183181037

Toezichthouder:
In opdracht van gemeente:
Datum inspectie:
Type onderzoek:
Status:
Datum vaststelling inspectierapport:

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden
Ede
10-01-2017
Nader onderzoek
Definitief
23-01-2017

Inhoudsopgave
Inhoudsopgave ................................................................................................................... 2
Het onderzoek ................................................................................................................. 3
Observaties en bevindingen .............................................................................................. 4
Overzicht getoetste inspectie-items ................................................................................... 6
Gegevens voorziening ...................................................................................................... 7
Gegevens toezicht ........................................................................................................... 7

2 van 7
Definitief inspectierapport dagopvang nader onderzoek 10-01-2017
kdv BamBino te Ede

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.
De gemeente Ede heeft dit nader onderzoek aangevraagd naar aanleiding van het nader onderzoek
van 14 november 2016. Op 10 januari 2017 heeft de toezichthouder de locatie bezocht. Tijdens dit
nader onderzoek is de voorwaarde waaraan tijdens het vorige nader onderzoek niet werd voldaan
opnieuw beoordeeld.
Het gaat om de volgende voorwaarden:

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen
van de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid.
Beschouwing
Feiten over KDV Bambino
Kinderdagverblijf 'Bambino' is een onderdeel van Christelijke Kinderopvang BijdeHandjes B.V. en is
gevestigd in woon-, zorg- en dienstencentrum 'Bethanië' te Ede.
Het kindercentrum bestaat uit twee groepen voor de opvang van maximaal 32 kinderen in de
leeftijd van 0 tot 4 jaar.
Belangrijke bevindingen
De houder heeft er nog niet voor gezorgd dat de beroepskrachten kunnen beschikken over de
meest actuele versie van de risico-inventarisatie gezondheid. Er was een verouderde versie
aanwezig op locatie.
De meest recente versie van de risico-inventarisatie veiligheid is wel inzichtelijk op locatie.
De houder heeft kunnen aantonen dat er veel aandacht is besteedt aan dit item middels het maken
van een locatiemap, het ontwikkelen van een afvinklijst en het bespreken tijdens een teamoverleg.
Conclusie
De houder voldoet nog niet aan de voorwaarden die in het kader van dit nader onderzoek getoetst
zijn.

Advies aan College van B&W
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid.
De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van
de vastgestelde risico-inventarisatie gezondheid (art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet
kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen).
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Observaties en bevindingen
Veiligheid en gezondheid
Binnen dit domein is alleen bekeken of de houder ervoor gezorgd heeft dat personen die werkzaam
zijn bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid
en gezondheid.
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
Voor het uitvoeren van de risico-inventarisaties veiligheid en gezondheid maakt de houder gebruik
van de Risicomonitor. De risico-inventarisaties zijn uitgevoerd op 16 november 2016.
Er is een map aanwezig op de locatie die beschikbaar is voor alle beroepskrachten waarin de risicoinventarisaties op het gebied van veiligheid en gezondheid ter inzage liggen. Ook heeft de houder
een aftekenlijst ontwikkelt waarop een aantal maandelijks te controleren aspecten staan. Een
beroepskracht dient alle onderdelen een keer per maand te controleren op mogelijke defecten en
vervolgens af te vinken.
Deze lijst was aanwezig op de locatie, maar gedurende de afgelopen periode nog niet ingevuld.
Tijdens het gesprek met de toezichthouder gaf de beroepskracht aan dat de afspraak is gemaakt
dat deze lijst met ingang van januari 2017 ingevuld zou moeten worden.
In de map die op locatie ter inzage ligt, is de meest recente versie van de risico-inventarisatie
veiligheid aanwezig met als uitvoeringsdatum 16 november 2016. Echter, in de map is een
verouderde versie van de risico-inventarisatie gezondheid aanwezig, met als uitvoeringsdatum 16
november 2015.
De risico-inventarisaties zijn besproken tijdens het werkoverleg van 14 november 2016. Uit de
notulen is gebleken dat alle beroepskrachten de risico-inventarisaties voor 31 december 2016
gelezen moeten hebben.
De houder heeft niet kunnen aantonen dat beroepskrachten op een andere wijze de meest actuele
versie van de risico-inventarisatie gezondheid, die van 16 november 2016, kunnen inzien.
De inlogcodes van de Risicomonitor zijn niet beschikbaar voor de beroepskrachten.
Conclusie:
uit de observaties en gesprekken op locatie is gebleken dat personen werkzaam bij het
kindercentrum geen kennis kunnen nemen van de vastgestelde risico-inventarisatie gezondheid.
Op basis hiervan is geconstateerd dat de overtreding van de volgende voorwaarde(n) nog niet is
hersteld:

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen
van de vastgestelde risico-inventarisatie gezondheid.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid
2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (locatiemanager)

Interview (beroepskracht)

Risico-inventarisatie veiligheid

Risico-inventarisatie gezondheid

Actieplan veiligheid

Actieplan gezondheid
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Ongevallenregistratie
Veiligheidsverslag
Gezondheidsverslag
Notulen teamoverleg
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Overzicht getoetste inspectie-items
Veiligheid en gezondheid
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van
de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van
de vastgestelde risico-inventarisatie gezondheid.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:

kdv BamBino
http://www.bijdehandjes.info
32
Nee

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

:
:
:
:
:
:

Kinderopvang BijdeHandjes B.V.
Veluweweg 10
3774BM Kootwijkerbroek
www.bijdehandjes.info
56823762
Ja

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

:
:
:
:
:

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden
Postbus 5364
6802EJ ARNHEM
0800-8446000
Annemarie van Alst

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Ede
: Postbus 9022
: 6710HK EDE GLD

Gegevens toezicht

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

:
:
:
:
:
:

10-01-2017
Niet van toepassing
Niet van toepassing
23-01-2017
23-01-2017
23-01-2017

: 30-01-2017
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