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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. 

Naar aanleiding van tekortkomingen tijdens het jaarlijks onderzoek (18-07-2017) en de 
daaruitvolgende opdracht van de gemeente (brief 24-08-2017) heeft de toezichthouder 

kinderopvang een nader onderzoek uitgevoerd. 

 
Beschouwing 

Algemeen 
  

Kinderopvang Krakeel is een kleinschalige kinderopvang met twee locaties. Op beide locaties wordt 
gewerkt met een gecombineerde kdv-bso groep. 

  

  
Inspectiegeschiedenis 

  
De locatie in het Centrum is gestart in 2016. 

2016 
augustus: onderzoek voor registratie 

november: onderzoek na registratie: tekortkomingen op domein pedagogisch klimaat, 

personeel en groepen, veiligheid en gezondheid en ouderrecht 
2017 

februari: nader onderzoek: tekortkomingen op domein pedagogisch klimaat, personeel en 
groepen en veiligheid en gezondheid opgelost 

juli: nader onderzoek: tekortkoming op domein ouderrecht opgelost 

juli: jaarlijks onderzoek: tekortkomingen personeel en groepen en Veiligheid en gezondheid. 
  

  
Bevindingen 

  
De houder heeft na het jaarlijks bezoek de betreffende VOG aangevraagd en opgestuurd. 

Ook is uit het inspectiebezoek gebleken dat er actie is ondernomen voor de veiligheid. 

 
Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Personeel en groepen 

 

  
Inleiding: 

  

Binnen dit domein is gekeken naar een geldige verklaring omtrent het gedrag (VOG). 
  

 
Verklaring omtrent het gedrag 

 
Op het moment van inspectie was er een nieuwe beroepskracht aanwezig zonder geldige VOG. 

Deze VOG is direct aangevraagd en naar de toezichthouder gestuurd. Op het moment van inspectie 

was er weer een nieuwe beroepskracht, de houder heeft haar VOG op verzoek van de 
toezichthouder opgestuurd. Het blijkt dat deze VOG voldoet. Er wordt nu voldaan aan de 

voorwaarden. 
 

Gebruikte bronnen: 

 Interview 
 Verklaringen omtrent het gedrag 
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Veiligheid en gezondheid 

 

Inleiding:  

  
Tijdens het jaarlijks onderzoek kwam het plan van aanpak niet overeen met de praktijk. 

  
 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

 
-toegang tot kinderdagverblijf: de locatie is vrij toegankelijk en de slaapkamer is direct bereikbaar 

vanuit de hal. Volgens de houder is de afspraak: 
We hebben standaard de bel op de voordeur. Er was idd een jongetje die daar niet tegen kon en 

wanneer hij kwam eraf werd gehaald, maar nu gaat dat wel goed en blijft de bel er standaard op. 
Wanneer de deur op slot zit, doordat een kind onrustig wordt van de bel, wordt er door de ouders 

op het raam geklopt. 

 
De bel die op de voordeur zit, om aan t geven dat er iemand binnen komt, was op het moment 

van de jaarlijkse inspectie niet ingeschakeld en de deur was niet op slot. De theorie kwam niet 
overeen met de praktijk. Op het moment van het nader onderzoek is gebleken dat de bel wel weer 

ingeschakeld is: als de deur open gaat klinkt er een bel. Ook komen de beroepskrachten nu naar 

de deur zodra de bel gaat om te kijken wie het gebouw binnen komt.  
 

Er wordt nu voldaan aan de voorwaarden: het plan van aanpak komt nu overeen met de praktijk.  
 

Gebruikte bronnen: 
 Interview 

 Observaties 

 Actieplan veiligheid 

 



 

6 van 7 
Definitief inspectierapport dagopvang nader onderzoek 19-09-2017 
Kinderopvang Krakeel locatie 't centrum te Hoogeveen 

 

Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang 

van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is bij aanvang van de werkzaamheden 

niet ouder dan twee maanden. 
(art 1.50 lid 4 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn, 
respectievelijk worden genomen in verband met de veiligheidsrisico’s, alsmede de samenhang 

tussen de veiligheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Kinderopvang Krakeel locatie 't centrum 
Website : http://www.kinderopvangkrakeel.nl 

Aantal kindplaatsen : 8 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 

Gegevens houder 
Naam houder : Miranda Isabella van den Berg 

KvK nummer : 60865598 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Drenthe 

Adres : Postbus 144 
Postcode en plaats : 9400AC ASSEN 

Telefoonnummer : 0592-306300 

Onderzoek uitgevoerd door :  M. Booij 
 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Hoogeveen 

Adres : Postbus 20000 

Postcode en plaats : 7900PA HOOGEVEEN 
 

Planning 
Datum inspectie : 19-09-2017 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 21-09-2017 

Verzenden inspectierapport naar houder : 21-09-2017 
Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 21-09-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 21-09-2017 

 

 
 

 
 

 
 

 


