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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.
Beschouwing
De kwaliteit van de opvang van kinderen is van grote invloed op hun ontwikkeling. Daarom stelt de
Rijksoverheid kwaliteitseisen aan de kinderopvangorganisaties op o.a. het gebied van de
pedagogische praktijk en het beleid, (inzet van voldoende) personeel, groepsgrootte, veiligheid en
gezondheid, de accommodatie en ouderrecht in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen (Wet kinderopvang). Jaarlijks worden verplicht alle kindercentra (minimaal) één
maal bezocht in het kader van de naleving Wet kinderopvang, door een toezichthouder van de
GGD, op aanwijzen van de gemeente waarin de kinderopvanginstelling zich bevindt.
Indien blijkt dat niet geheel aan de gestelde eisen is voldaan, zal de toezichthouder het college van
de betreffende gemeente via het inspectierapport adviseren te handhaven conform het
handhavingsbeleid. De gemeente stelt dan een schrijven naar de houder op.
Hoe deze is opgesteld is afhankelijk van het gemeentelijk handhavingsbeleid. De gemeente geeft
vervolgens de toezichthouder van de GGD opdracht om een (onaangekondigd) nader onderzoek uit
te voeren. Een nader onderzoek richt zich op de overtredingen die zijn geconstateerd tijdens het
vorige onderzoek.
Het inspectierapport geeft per geïnspecteerd onderdeel een terugblik op de vorige constateringen
en een omschrijving van de observaties en bevindingen tijdens het huidige nader onderzoek. Op de
laatste pagina’s van het rapport staat een overzicht van de getoetste inspectie-items uit de Wet
kinderopvang.
Voor een uitgebreide uitleg over het inspectieproces en de verantwoordelijkheden voor het toezicht
en de handhaving op de kwaliteit, verwijzen wij naar www.rijksoverheid.nl.
De locatie
Olleke Bolleke is in 1990 gestart met het bieden van kinderopvang in Obdam en Hensbroek.
Locatie Olleke Bolleke Koala-Ko betreft een kinderdagverblijf (KDV) met op dezelfde locatie tevens
een buitenschoolse opvang (BSO). Dit rapport betreft het KDV.
De opvangruimte van Olleke Bolleke Koala-Ko grenst aan Basisschool De Caegh, en heeft directe
toegang tot een deel van het schoolplein, dat in overleg met de school gebruikt wordt.
Binnen staat de opvang in verbinding met de buitenschoolse opvang van dezelfde houder.
Deze opvang is gedurende weekdagen geopend van 06.30 uur tot 18.30 uur. Bij behoefte worden
de openingstijden verruimd.
Inspectiegeschiedenis





Tijdens de jaarlijkse inspectie van 2014 werd aan alle getoetste voorwaarden voldaan.
Tijdens de jaarlijkse inspectie van 2015 werden tekortkomingen geconstateerd binnen domein
Pedagogisch klimaat. Na overleg en overreding werd voldaan aan de getoetste voorwaarden.
Tijdens de jaarlijkse inspectie van 2016 werd aan alle getoetste voorwaarden voldaan.
Tijdens de jaarlijkse inspectie van 2017 werden tekortkomingen geconstateerd binnen de
domeinen: pedagogisch klimaat en veiligheid & gezondheid. Bij het domein pedagogisch
klimaat is overleg en overreding toegepast. De toezichthouder heeft gemeente Koggenland
geadviseerd handhavend op te treden.

De inspectierapporten zijn in te zien op www.lrkp.nl.
Aanleiding onderzoek
Op 6-9-2017 heeft de GGD Hollands Noorden van gemeente Koggenland opdracht gekregen tot het
uitvoeren van een nader onderzoek naar de tekortkomingen die zijn geconstateerd tijdens het
jaarlijks onderzoek van 21-7-2017.
Het onderzoek diende te worden uitgevoerd na verloop van de gegeven hersteltermijn, welke staat
genoemd in het besluit die de gemeente Koggenland heeft gestuurd naar de houder.
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De inspectie
Dit nader onderzoek heeft onaangekondigd plaatsgevonden op 5-10-2017.
De toezichthouder heeft een gesprek gevoerd met de beroepskracht en er heeft een observatie
plaatsgevonden om risico-inventarisaties veiligheid en gezondheid van de actuele situatie
betreffende de slaapruimten.
Verder zijn de nodige documenten ingezien. De bevindingen zijn met de locatieverantwoordelijke
geëvalueerd.
Conclusie
De tekortkoming is opgeheven.
Aan de getoetste voorwaarden is voldaan.
Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Veiligheid en gezondheid
Binnen de Wet kinderopvang gelden eisen die betrekking hebben op de veiligheid en gezondheid in
een kindercentrum. De houder van een kindercentrum dient beleid te voeren dat ertoe leidt dat de
veiligheid en de gezondheid van de op te vangen kinderen in en rond het kindercentrum zoveel
mogelijk is gewaarborgd.
Tijdens het laatste onderzoek werd niet voldaan aan de volgende voorwaarden:

De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie.

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie.
Kopie inspectierapport 21-7-2017:
Ten tijde van de inspectie heeft de toezichthouder onveilige en ongezonde aspecten
geconstateerd in de slaapruimte.
Deze ruimte was niet vrij van spinnen rag. Op de bedden lag stof en de ramen waren niet schoon.
Tevens stonden er meerdere grote attributen zoals de bolderkar, een tweeling kinderwagen en een
enkele kinderwagen, een springmat en speelattributen. Dit belemmert het looppad voor de
beroepskracht en is derhalve niet veilig ten aanzien van een eventuele ontruiming.
De beroepskracht gaf aan dat het deels als opslag ruimte werd gebruikt, aangezien zij te weinig
ruimte hebben om attributen weg te zetten.
Voor het schoonmaken van onder andere de slaapkamer is een schoonmaakster ingehuurd.
Deze behoort inzichtelijk te maken wanneer welke taak is uitgevoerd . De toezichthouder heeft
geconstateerd dat dit niet is bijgehouden. De beroepskracht geeft aan dat zij een eigen
schoonmaaklijst hebben die zij bij moeten houden. De toezichthouder heeft geconstateerd dat
dit daadwerkelijk gebeurt.
Bovengenoemde constateringen zijn na het inspectiebezoek met de locatie verantwoordelijke
besproken en zij heeft aangegeven de situatie direct met de houder, de beroepskrachten en
schoonmaakster van de locatie te hebben doorgenomen. De slaapkamer zou dat weekend direct
een grote schoonmaak hebben ondergaan, aldus de locatieverantwoordelijke.
Afgesproken is dat de taken vanaf heden gecontroleerd zal worden door de
locatieverantwoordelijke en dat de slaapruimte niet meer als opbergkamer gebruikt mag worden.
Er zal gekeken worden om attributen beter op te bergen op de plekken die daarvoor zijn bestemd.
Voor een inhoudelijk overzicht van de betreffende overtredingen verwijst de toezichthouder naar
de website van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen www.lrkp
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Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
Constatering huidig nader onderzoek:
Tijdens het nader onderzoek heeft de toezichthouder de slaapruimte geobserveerd en beoordeeld.
De ruimte was vrij van spinnen rag en de bedjes waren schoon. Er was een schoonmaaklijst
aanwezig op de locatie.
In de slaapruimte stond een bolderkar en een tweeling kinderwagen.
De rest van de attributen is weggehaald en in een kast opgeborgen. Het looppad voor de
beroepskracht is vrij van belemmering.
Navraag bij de beroepskracht leerde dat na de jaarlijkse inspectie in juli 2017 direct een overleg
heeft plaatsgevonden met de beroepskrachten, waarbij het schoonmaakbeleid doorgesproken is. Er
is een gesprek geweest met de schoonmaakster ten aanzien van het schoonmaak beleid en de
verantwoordelijkheden van de schoonmaakster.
De schoonmaaklijst is nu overzichtelijk en bijgehouden.
De tekortkoming is verholpen, aan de getoetste voorwaarde is voldaan.
Gebruikte bronnen:

Interview (Beroepskracht)

Observaties (pedagogische observatie, binnenruimte)
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Overzicht getoetste inspectie-items
Veiligheid en gezondheid
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

: Olleke Bolleke- Koala Ko
: 12
: Nee

Gegevens houder
Naam houder
Adres houder
Postcode en plaats
Website
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

:
:
:
:
:
:

Olleke Bolleke BV
Burgemeester Kooimanweg 1 a
1711 KK Hensbroek
www.ollekebolleke.nl
41235677
Ja

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

:
:
:
:
:

GGD Hollands Noorden
Postbus 9276
1800 GG Alkmaar
088-0100549
Mevrouw S.D Commandeur

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Koggenland
: Postbus 21
: 1633 ZG AVENHORN

Gegevens toezicht

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

:
:
:
:
:
:
:

05-10-2017
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
02-11-2017
02-11-2017
02-11-2017

: 03-11-2017
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