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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. 
Naar aanleiding van tekortkomingen tijdens het onderzoek na registratie (23-1-2018) en de daaruit 
volgende opdracht van de gemeente (aanwijzingsbesluit 12-3-2018) heeft de toezichthouder 
kinderopvang een nader onderzoek uitgevoerd. 

In dit nader onderzoek zijn de voorwaarden waaraan tijdens het onderzoek na registratie niet werd 
voldaan opnieuw beoordeeld. 
Het nader onderzoek bestaat uit de volgende activiteiten: 
 Een bezoek aan de locatie. 
 Een gesprek met de pedagogisch medewerkers tijdens het bezoek aan de locatie. 
 Een bureau onderzoek van de verkregen documenten. 

 
 

Beschouwing 

Algemeen 
De Buiten schoolse Opvang (BSO) Kinderopvang Krakeel locatie Noordscheschut is onderdeel van 
Kinderopvang Krakeel. Deze organisatie heeft 3 locaties in Hoogeveen en Noordscheschut. 
De BSO vindt plaats in basisschool Het Blokland in het dorp Noordscheschut. 
  

Inspectiegeschiedenis 
Tijdens het onderzoek voor registratie op 13-10-2017 werd er voldaan aan de geïnspecteerde 
voorwaarden. Er heeft overleg en overreding plaatsgevonden op de risico-inventarisaties veiligheid 
en gezondheid. 
Op 23 januari 2018 heeft een onderzoek na aanvangsdatum registratie plaatsgevonden. Tijdens dit 
onderzoek zijn overtredingen gevonden op domein registratie, wijzigingen en administratie, domein 
pedagogisch klimaat en domein veiligheid en gezondheid. 

  
Bevindingen huidige inspectie: 
Op 18 juni 2018 heeft een nader onderzoek plaatsgevonden. Hiervan is een rapport geschreven en 
openbaar gemaakt op 18 juli 2018. Per abuis is van domein veiligheid en gezondheid, voorwaarde 
4.1.2 niet meegenomen in de beoordeling. Hiervoor is een apart rapport opgesteld. 

Voor verdere informatie wordt verwezen naar de toelichting van de betreffende domein. 
  

De locatie voldoet, ten tijde van het nader onderzoek, aan voorwaarde 4.1.2. van domein veiligheid 
en gezondheid. 
  

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Veiligheid en gezondheid 
 
 
Inleiding 

In dit onderdeel van het onderzoek worden de bevindingen over het domein ‘Veiligheid en 
gezondheid' opnieuw belicht. Per aspect worden eerst de overtredingen uit het vorige onderzoek 
beschreven. 
Aan de hand van nieuwe gegevens volgt er een (her)beoordeling, op basis van de huidige wet- en 
regelgeving. 
  

  

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
In het inspectierapport d.d. 23-1-2018 is onder andere het volgende opgenomen: 
De toezichthouder heeft vastgesteld dat in BSO Kinderopvang Krakeel, locatie Noordscheschut, de 
volgende voorwaarden ontbreken en/of onvoldoende zijn: 
  
De houder heeft geen veiligheid- en gezondheidsbeleid. 

  
Nader onderzoek 
Om het nader onderzoek te kunnen uitvoeren is op 18 juni 2018 een bezoek gebracht aan de 
locatie. Er is gesproken met de beroepskracht en er zijn documenten ingezien. Hiervan is een 
rapport geschreven op 18 juli 2018. 
  
Per abuis is punt 4.1.2: De houder of voorgenomen houder 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, in dit rapport niet meegenomen. Om dit punt alsnog in de handhaving mee te kunnen 
nemen, wordt dit beschreven in een apart rapport. 

  

De houder heeft een veiligheids- en gezondheidsbeleid geschreven. Dit beleid is door de houder 
naar de toezichthouder gestuurd. De toezichthouder heeft het document beoordeeld. 
  
De houder beschrijft in het veiligheids- en gezondheidsbeleid een beleidscyclus in vier fasen met 
een looptijd van een jaar. Het veiligheids- en gezondheidsbeleid is in de eerste maanden van dit 
jaar aangepast en bijgesteld. In de volgende fases zal het worden geëvalueerd en wederom 
bijgesteld met als doel het beleid actueel te houden. 

  
De houder beschrijft in het veiligheids- en gezondheidsbeleid dat de genomen maatregelen en/of 
ondernomen acties tijdens het teamoverleg besproken worden. Indien een maatregel of actie een 
positief effect heeft gehad, wordt het veiligheids- en gezondheidsbeleid hierop aangepast. 
  
Of deze werkwijze daadwerkelijk wordt toegepast, wordt tijdens het volgend jaarlijks onderzoek 
getoetst. 

  
Conclusie: 

Er wordt, ten tijde van het nadere onderzoek, voldaan aan de getoetste voorwaarde. 
  
 
Gebruikte bronnen: 

 Beleid veiligheid- en gezondheid (versie maart 2018) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Veiligheid en gezondheid 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder of voorgenomen houder 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 art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kinderopvang Krakeel loc Noordscheschut 

Website : http://www.kinderopvangkrakeel.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000037941232 
Aantal kindplaatsen : 30 
 
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 :  A.M. Buigholt 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Hoogeveen 
Adres : Postbus 20000 
Postcode en plaats : 7900PA HOOGEVEEN 
 
Planning 

Datum inspectie : 18-07-2018 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 23-07-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 25-07-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 25-07-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 25-07-2018 
 
 
 
 
 

 
 

 


