Inspectierapport

Dikkertje Dap (KDV)
Luitstraat 7
1312LH Almere
Registratienummer 216574377

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

GGD Flevoland
Almere
20-03-2018
Nader onderzoek
Definitief
23-03-2018

Inhoudsopgave
Inhoudsopgave ................................................................................................................ 2
Het onderzoek ............................................................................................................. 3
Observaties en bevindingen ........................................................................................... 4
Overzicht getoetste inspectie-items ................................................................................. 7
Gegevens voorziening ................................................................................................... 8
Gegevens toezicht ........................................................................................................ 8

2 van 8
Definitief inspectierapport dagopvang nader onderzoek 20-03-2018
Dikkertje Dap te Almere

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
Inleiding
De beschouwing beschrijft de resultaten bij het uitgevoerde inspectieonderzoek. Na de feiten over
het kindercentrum en de inspectiegeschiedenis, volgen de bevindingen uit het huidig onderzoek op
hoofdlijnen. Deze worden elders in het rapport per domein verder uitgewerkt.
Algemeen
Dikkertje Dap is sinds augustus 2014 geregistreerd in het Landelijk Register en gevestigd in
basisschool De Lichtboei. Behalve deze voorziening heeft de houder een KDV en BSO Dikkertje Dap
op de locatie Billie Holidaystraat. Er wordt gewerkt met het VVE-programma Piramide.
Inspectiegeschiedenis

11 augustus 2014: Onderzoek voor registratie. Advies: Opnemen in het LRKP

6 november 2014: Onderzoek na registratie. Advies: Handhaving, tekortkoming op het domein
Informatie en voorschoolse educatie

26 januari 2015: Nader onderzoek .Advies: Niet handhaven (in overleg met de houder zijn er
afspraken gemaakt)

30 november 2015: Jaarlijks onderzoek, Advies: Handhaven, overtreding op het domein
Veiligheid en gezondheid en beschrijving van het vierogenprincipe

10 maart 2016: Nader onderzoek, Advies: Geen handhaving

30-08 2016 : Jaarlijks onderzoek. Advies handhaven , overtreding op het item risicoinventarisaties en pedagogisch beleidsplan.

22-11 2016: Nader onderzoek risico-inventarisatie. Advies : geen handhaving.

01-02 2017 : Nader onderzoek pedagogisch beleidsplan. Advies :geen handhaving

15-11-2017: Jaarlijks onderzoek; tekortkomingen op het domein Veiligheid en gezondheid
item risico-inventarisatie veiligheid en wijzigen aantal kindplaatsen van 16 naar 14.
Huidige inspectie
Tijdens dit nader onderzoek zijn de tekortkomingen uit het voorgaand jaarlijks onderzoek dd.
15/11/17 onderzocht. De houder is door de gemeente Almere tot 1 maart 2018, middels een
'waarschuwing' dd. 29/12/2017, in de gelegenheid gesteld de tekortkomingen te herstellen.
Op 20 maart 2018 heeft de toezichthouder KDV Dikkertje Dap op de Luitstraat 7 te Almere
onaangekondigd een bezoek gebracht voor een nader onderzoek. De toezichthouder heeft, per mail
opgestuurde, documenten doorgenomen. Het document betreffende veilig buiten spelen is reeds
tijdens het nader onderzoek van KDV Dikkertje Dap op de Billie Holidaystraat 17 dd. 27/02/18
besproken en goedgekeurd.
Conclusie:
De geconstateerde tekortkomingen met betrekking tot kindplaatsen en veilig buiten spelen zijn
ongedaan gemaakt.
De geconstateerde tekortkoming ten aanzien van concrete beschrijving van veiligheidsrisico's van
de binnenruimte is niet ongedaan gemaakt.
Advies aan College van B&W
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid.
Wijziging LRKP kindplaatsen van 16 naar 14.
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Observaties en bevindingen
Registratie, wijzigingen en administratie
Tijdens het jaarlijks onderzoek op 15 november 2017 heeft de toezichthouder het volgende
geconstateerd:
Er is een overtreding geconstateerd op het gebied van de oppervlakte van de ruimte en het aantal
op te vangen kinderen.
Afgelopen jaar is het KDV binnen de school verhuisd naar een andere groepsruimte.
Deze ruimte is kleiner. Er is sprake van 50 m² vloeroppervlak.
Bij de beoordeling van het aantal benodigde aantal vierkante meters is uitgegaan van de wettelijke
eis van tenminste 3.5 m² passend ingerichte binnenruimte. Dit betekent dat er maximaal 14
peuters opgevangen kunnen worden in deze ruimte.
In de kerngegevens van het LRKP is sprake van 16 kindplaatsen. Dit zal aangepast dienen te
worden.

Wijzigingen
De houder heeft een wijzigingsformulier ingediend voor wijzigen van het aantal kindplaatsen van
16 naar 14.
Conclusie:
Er wordt aan de eisen voldaan.
Gebruikte bronnen:

Wijzigingsformulier kindplaatsen
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Veiligheid en gezondheid
Tijdens het jaarlijks onderzoek op 15 november 2017 heeft de toezichthouder de volgende
tekortkoming geconstateerd:
Dikkertje Dap is afgelopen jaar verhuisd binnen de school.
1. Er is geen risico-inventarisatie veiligheid gemaakt van de nieuwe groepsruimte. Een
voorbeeld hierbij zijn de niet beschermde radiatoren in de ruimte.
2. Verder is de beschrijving van de risico's bij het buiten spelen onvolledig.
Er is beschreven dat het risico dat een peuter over het hek klimt klein is. Dit is gezien het feit dat
het hek 85 cm hoog is een onjuiste inschatting. Ook hierover is gesproken met de houder. Zij geeft
aan dat 'zij zich bewust zijn van de hekken om het speelplein' en 'dat het officieel allemaal gehuurd
wordt van de gemeente en het dus openbaar terrein is en er niets aan mogen en kunnen
veranderen'.
De houder heeft gemeld dat het hek niet op slot kan in verband met de schoolkinderen. Er zit wel
een soort peuter/kleuterveilige sluiting op, met dubbele handeling.
Met de medewerkers is gesproken over de hoogte en veiligheid van het hek. Er zijn regels voor het
buitenspelen met de consequentie dat er ten alle tijde twee pedagogisch medewerkers werkzaam
dienen te zijn omdat peuters tijdens het buitenspelen ook begeleid naar het toilet moeten kunnen
gaan.
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
Van de houder is het, per 1 januari 2018, verplichte veiligheids- en gezondheidsbeleid voor deze
locatie niet ontvangen.
Per mail zijn dd. 21/02/2018 t.b.v. dit onderzoek de volgende documenten ontvangen:

aanpassing RIE buitenruimte 2018 PSZ

actieplan veiligheid buitenruimte HEK

actieplan veiligheid buitenruimte PSZ
Tijdens het onderzoek is op de locatie geen concrete beschrijving van veiligheidsrisico's van de
nieuwe binnenruimte aangetroffen. De beroepskracht vertelt dat deze wel is gemaakt maar niet op
deze locatie aanwezig is. De beroepskracht is eveneens niet op de hoogte van de inhoud ervan.
Ten aanzien van het, in het vorig onderzoek geconstateerde risico, van de onbeschermde radiator
zijn geen maatregelen getroffen.
De toezichthouder heeft een plan van aanpak per mail ontvangen ten aanzien van het veilig buiten
spelen. Dit plan beschrijft nadere maatregelen om verkeersveiligheids-risico's bij klimmen over het
hek door kinderen te voorkomen.
Conclusie:
De tekortkoming ten aanzien van veilig buiten spelen is ongedaan gemaakt.
De tekortkoming ten aanzien van concrete beschrijving van veiligheidsrisico's van de binnenruimte
is niet ongedaan gemaakt.
Op basis hiervan is geconstateerd dat de overtreding van de volgende voorwaarde(n) nog niet is
hersteld:

De houder 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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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 3b Besluit kwaliteit kinderopvang)

Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (telefonisch contact dd. 21/03/18 mw. Barbe)

Interview (Beroepskrachten)

Observaties (Op de groep)

Actieplan veiligheid (Buiten spelen)

Mailwisseling houder mw. Barbe dd 20/03/18

Protocol (Buitenspelen)

Risico-inventarisatie veiligheid (diverse documenten m.b.t. aanpassingen buitenruimte)
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Overzicht getoetste inspectie-items
Registratie, wijzigingen en administratie
Wijzigingen
De houder van een kindercentrum doet van een wijziging in de daartoe aangewezen gegevens
onverwijld mededeling aan het college, nadat deze wijziging hem bekend is geworden. Hierbij
verzoekt de houder de gegevens te wijzigen.
(art 1.47 lid 1 Wet kinderopvang; art 5 lid 1 en 7 lid 2 Besluit landelijk register kinderopvang en register
buitenlandse kinderopvangvang)

Veiligheid en gezondheid
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder 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)

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 3b Besluit kwaliteit kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Vestigingsnummer KvK
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:

Dikkertje Dap
000013306316
16
Ja

Gegevens houder
Naam houder
Website
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

:
:
:
:

Monique Barbé
www.dikkertjedap.nl
39055171
Ja

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

:
:
:
:
:

GGD Flevoland
Postbus 1120
8200BC LELYSTAD
088-0029910
J. Bakker

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Almere
: Postbus 200
: 1300AE ALMERE

Gegevens toezicht

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

:
:
:
:
:
:

20-03-2018
Niet van toepassing
Niet van toepassing
23-03-2018
23-03-2018
23-03-2018

:
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