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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.
Bij dit onderzoek beoordeelt de toezichthouder opnieuw de eisen die tijdens het vorige onderzoek
niet voldeden. Het betreft hierbij voorwaarden ten aanzien van het veiligheids - en
gezondheidsbeleid.

Beschouwing
In de beschouwing staan de resultaten van de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over het
kindercentrum en de inspectiegeschiedenis, volgen de bevindingen op hoofdlijnen. Deze
bevindingen worden elders in het rapport per domein verder uitgewerkt.
Feiten over dit kindercentrum
De Noorderborch KDV is een onderdeel van Stichting Kinderopvang Quo Vadis. Het kindercentrum
is gevestigd in basisschool De Noorderborch in de wijk 'De Schelfhorst'.
De houder biedt op deze locatie peuteropvang aan maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2-4
jaar.
De peuteropvang is tijdens schoolweken geopend op maandag t/m donderdag van 08.30 - 12.30
uur.
Op deze peuteropvang wordt gewerkt met het voor- en vroegschoolse educatieprogramma
Piramide.
Inspectiegeschiedenis
13-02-2020 onderzoek voor registratie. Er zijn enkele tekortkomingen geconstateerd in het
pedagogisch beleidsplan en het domein veiligheid en gezondheid.
01-05-2020 nader onderzoek. De eerder geconstateerde tekortkomingen zijn opgeheven.
07-09-2020 onderzoek na registratie, er zijn tekortkomingen in het domein personeel en groepen,
pedagogisch klimaat en ouderrecht.
02-03-2021 jaarlijks onderzoek, er is een tekortkoming in het veiligheids - en gezondheidsbeleid.
Bevindingen huidige inspectie
De tekortkoming in het veiligheids- en gezondheidsbeleid is opgeheven.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Veiligheid en gezondheid
Dit nader onderzoek richt zich uitsluitend op de voorwaarden waaraan tijdens het jaralijks
onderzoek in maart 2021 niet werd voldaan.
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
Bij het jaarlijks onderzoek op 02-03-2021 werd ten aanzien van het veiligheids- en
gezondheidsbeleid van de houder het volgende geconstateerd:
In het veiligheids- en gezondheidsbeleid benoemt de houder alleen de voornaamste risico's met
grote gevolgen betreffende de veiligheid. Grote risico's betreffende de gezondheid worden niet
beschreven.
Een groot gezondheidsrisico is onder andere de Covid-19 pandemie. In 2020 was de kinderopvang
maandenlang gesloten om verdere verspreiding te voorkomen. Ten tijde van deze inspectie is de
kinderopvang gedeeltelijk geopend maar moeten organisaties maatregelen treffen om verdere
verspreiding te voorkomen. De houder had dit grote gezondheidsrisico in zijn veiligheids - en
gezondheidsbeleid moeten opnemen even als andere grote gezondheidsrisico's.
Bevindingen huidig onderzoek
De houder heeft haar veiligheids- en gezondheidsbeleid uitgebreid. In het beleidsplan wordt
aandacht besteed aan de Covid-19 pandemie. De houder verwijst naar protocollen van de
branchevereniging en het RIVM. Wijzigingen in de te nemen maatregelen worden met ouders
gecommuniceerd.
Andere gezondheidsrisico's en de maatregelen die de houder heeft getroffen om deze risico's te
minimaliseren zijn eveneens beschreven.
Conclusie: de tekortkoming is opgeheven. Aan de getoetste voorwaarden wordt voldaan.
Gebruikte bronnen


Beleid veiligheid- en gezondheid (ontvangen 16-04-2021)
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Overzicht getoetste inspectie-items
Veiligheid en gezondheid
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de
opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich brengt, waarbij in ieder geval
wordt ingegaan op:
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen;
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen;
- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding,
stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b 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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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening

: De Noorderborch

Vestigingsnummer KvK

: 000048451827

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 gemee nte afspraken zijn
gemaakt over de voor- en vroegschoolse educatie (artikel 1.63 lid 6 Wet kinderopvang).

Gegevens houder
Naam houder

: Stichting Kinderopvang Quo Vadis

Adres houder

: Bosanemoon 30

Postcode en plaats

: 7422 NW Deventer

KvK nummer

: 73685240

Aansluiting geschillencommissie

: Ja

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD

: GGD Twente

Adres

: Postbus 1400

Postcode en plaats

: 7500 BK Enschede

Telefoonnummer

: 053-4876700

Onderzoek uitgevoerd door

: Christiane Brouwer

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente

: Almelo

Adres

: Postbus 5100

Postcode en plaats

: 7600 GC ALMELO
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Planning
Datum inspectie

: 16-04-2021

Opstellen concept inspectierapport

: Niet van toepassing

Zienswijze houder

: Niet van toepassing

Vaststelling inspectierapport

: 16-04-2021

Verzenden inspectierapport naar houder

: 16-04-2021

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 16-04-2021

Openbaar maken inspectierapport

: 07-05-2021
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