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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.

Beschouwing
Op 02-09-2020 is er in opdracht van de gemeente Apeldoorn een nader onderzoek uitgevoerd bij
Kinderdagverblijf Bloom.
Tijdens het jaarlijks onderzoek van d.d. 04-03-2020 heeft de toezichthouder een overtreding
geconstateerd waarover de gemeente herstelafspraken heeft gemaakt met de houder.
Dit nader onderzoek doet uitspraken over het doorgevoerde herstel naar aanleiding van
geconstateerde tekortkoming. In dit nader onderzoek beoordeelt de toezichthouder dus alleen het
herstel en niet alle andere inspectie-items.
Het betreft een overtreding onder het domein:
•
Veiligheid en gezondheid.
Voortgang
Op verzoek van de gemeente Apeldoorn is een nader onderzoek uitgevoerd. In dit rapport staan de
bevindingen over het doorgevoerde herstel naar aanleiding van de geconstateerde tekortkomingen.
Aangezien het een nader onderzoek betreft omdat de overtreding eerder is geconstateerd, bestaat
voor houder geen mogelijkheid voor hoor-wederhoor en het indienen van een zienswijze.
De overtreding op het domein personeel en groepen (inzet uren pedagogisch beleidsmedewerker)
is tijdens dit onderzoek niet meegenomen. De houder heeft het hele jaar de tijd om het aantal uren
aan beleidsvoornemens in te zetten. Dit wordt meegenomen tijdens het jaarlijkse onderzoek van
2021.
De handhaving acties van de gemeente hebben geleid tot het gewenste resultaat. De overtreding
op het niet hebben van een geldig EHBO-certificaat is niet langer aanwezig.
Een toelichting is te lezen in het rapport.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Veiligheid en gezondheid
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
Tijdens het jaarlijks onderzoek op 04-03-2020 is op de onderstaande voorwaarde onder het
domein; Veiligheid en Gezondheid Item 4.1 Veiligheids-en gezondheidsbeleid, de volgende
tekortkoming geconstateerd:
Tijdens de inspectie zijn twee vaste beroepskrachten aanwezig. Eén van de beroepskrachten is in
bezit van een kwalificatie voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen conform de in de
Regeling Wet kinderopvang gestelde eisen. De andere aanwezige beroepskracht is niet in het bezit
van een geldig EHBO certificaat. Deze beroepskracht is van 17.00-18.00 uur alleen op de locatie
aanwezig. De leerkrachten op de school hebben een EHBO/BHV certificaat maar deze zijn niet
opgenomen in de lijst met aangewezen certificaten in de Regeling Wet Kinderopvang.
Hiermee werd niet voldaan aan de volgende voorwaarde:
•
De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende de dagopvang te allen
tijde ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste
hulp aan kinderen conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde
nadere regels.
Nader onderzoek
Op 02-09-2020 is er een nader onderzoek uitgevoerd op de bovenstaande voorwaarde. De houder
heeft het EHBO-certificaat van de beroepskracht via de mail toegestuurd. Het EHBO-certificaat
voldoet aan de gestelde voorwaarde.
De tekortkoming die tijdens het jaarlijks onderzoek van 04-03-2020 is geconstateerd is niet langer
aanwezig.
Gebruikte bronnen
•

EHBO-certificaat
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Overzicht getoetste inspectie-items
Veiligheid en gezondheid
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende de dagopvang te allen
tijde ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp
aan kinderen conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere
regels.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 8 Regeling
Wet kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening

: KDV Bloom

Website

: http://www.kinderopvangbloom.nl

Vestigingsnummer KvK

: 000027274640

Aantal kindplaatsen

: 12

Gesubsidieerde voorschoolse educatie

: Nee

Gegevens houder
Naam houder

: Mevr. A. Meijer

KvK nummer

: 71257551

Aansluiting geschillencommissie

: Ja

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD

: GGD Noord- en Oost-Gelderland

Adres

: Postbus 3

Postcode en plaats

: 7200 AA Zutphen

Telefoonnummer

: 088-4433000

Onderzoek uitgevoerd door

: Mevr. S. Eising

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente

: Apeldoorn

Adres

: Postbus 9033

Postcode en plaats

: 7300 ES APELDOORN

Planning
Datum inspectie

: 02-09-2020

Opstellen concept inspectierapport

: Niet van toepassing

Zienswijze houder

: Niet van toepassing

Vaststelling inspectierapport

: 02-09-2020

Verzenden inspectierapport naar houder

: 02-09-2020

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 02-09-2020

Openbaar maken inspectierapport

: 07-09-2020
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