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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 aangekondigd nader onderzoek. 

Bij dit onderzoek beoordeelt de toezichthouder opnieuw de eisen die tijdens het vorige onderzoek 

niet voldeden. 

 

Beschouwing 

Deze inspectie betreft een nader onderzoek.  

Het nader onderzoek heeft plaats gevonden op donderdag 29 oktober 2020. 

 

Op 28 januari 2020 is kinderopvang Juut en Co IJzevoorde Peuteropvang gecontroleerd.   

De voorziening voldeed toen niet aan alle eisen van de Wet kinderopvang.  

Er is een overtreding vastgesteld bij het volgende onderdeel:  

- Veiligheid en gezondheid; het betreft de veiligheid van het buitenterrein. 

 

Bevindingen: 

De tekortkoming geconstateerd op 28 januari is hersteld 

In onderstaand inspectierapport is verdere toelichting te lezen. 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 

 

De tekortkoming van 28 januari 2020 is hersteld. 
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Observaties en bevindingen 

Veiligheid en gezondheid 

 

De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 

 

De houder moet zorgen voor veilige en gezonde opvang. Hiervoor heeft de houder vastgelegd wat 

de risico’s zijn voor de veiligheid en gezondheid van kinderen. 

De veiligheid met betrekking tot het buitenterrein en het buitenspel kon voor de kinderen niet 

worden geborgd. 

Bij het nader onderzoek is gecontroleerd of de tekortkomingen m.b.t. het buitenterrein zijn 

hersteld. 

 

Tevens wordt gecontroleerd of het beleid ''Veiligheid en gezondheid'' overeenkomt met de praktijk. 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Tijdens het bezoek van 28 januari 2020 wordt het volgende geobserveerd: 

Er is buiten geen aparte omheining geplaatst voor het KDV. De speelplaats wordt gedeeld met de 

basisschool. Er zijn nieuwe garages/ bergingen geplaatst, de ruimte is dicht bij de bergingen.  

De omheining van de speelplaats is niet volledig afgesloten: Aan de achterzijde van speelplaats 

loopt een zandweg (hier rijden tractors over) waar kinderen op terecht kunnen komen, hier 

ontbreekt een stuk omheining en kinderen kunnen op of tussen de omheining door.  

Vanuit de speelplaats kunnen kinderen via de voorkant van de school op de weg terecht komen 

(parkeerplaats school). 

 

De situatie op 29 oktober 2020: 

- Tijdens de observatie van het buitenterrein is het volgende gezien en hiermee zijn de 

tekortkomingen hersteld:  

Er is een verrijdbare omheining aanwezig.  

De beroepskracht vertelt dat als ze met de kinderen naar buiten gaat het buitenterrein wordt 

afgeschermd met verrijdbare bloembakken ook zo vertelt dat het buitenterrein wordt afzet met 

verrijdbare wanden, dat maakt dat de kinderen in een afgebakend terrein kunnen spelen. 

 

- In het beleid veiligheid is deze nieuwe situatie omschreven; 

''Om vermissing te voorkomen hebben wij ons speelgedeelte omheind met een haag in aangroei en 

draad. Aangezien het speelgedeelte erg groot is voor de peuters, spelen wij op een klein stukje. Dit 

gedeelte zetten wij af met verrijdbare schotten, zodat wij goed overzicht kunnen blijven houden  

Op de groep is één deur die naar de hal van school leidt en één naar buiten. Deze deuren zijn niet 

afgesloten. De deur naar buiten is een nooduitgang en de andere deur komt uit in de hal van 

school. De kinderen worden goed in de gaten gehouden door de pm-er, maar mocht er een kind 

door de deur naar de hal gaan, dan moet het nog een deur door voor het buiten is.'' 

''Door middel van de verrijdbare bloembakken zetten wij het pad naar de straat dicht. Met de 

verrijdbare schotten zetten wij een deel van het buitenspeelgedeelte af, zodat de peuters een eigen 

plekje hebben.'' 
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- Ook geeft de beroepskracht aan dat er inmiddels een tekening is gemaakt (concept 1)  voor de 

vernieuwing van het buitenterrein in samenwerking met school en hierin zal de peuteropvang een 

eigen plek krijgen. De toezichthouder heeft de tekening ingezien. 

 

Conclusie: 

Met behulp van de aanpassingen is de veiligheid voor de kinderen tijdens het buitenspelen 

geborgd. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview (beroepskracht, 29 oktober) 

• Observatie(s) (29 oktober) 

• Beleid veiligheid- en gezondheid (Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid van Kinderopvang Juut 

& Co; peuteropvang IJzevoorde) 

• Mail mevrouw Te Brake 

• Tekening van het nieuwe buitenterrein  
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Veiligheid en gezondheid 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder van een kindercentrum 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 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is 

aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, 

teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het 

risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich 

verwezenlijken. 

De houder van een kindercentrum beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op het inperken van 

het risico op grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze waarop hij de dagopvang zodanig 

organiseert dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair de werkzaamheden 

uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Juut & Co Peuteropvang IJzevoorde 

Aantal kindplaatsen : 16 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja* 

 

* De inhoud van dit rapport wordt gedeeld met de Inspectie van het Onderwijs. De Inspectie van 

het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van de voorschoolse educatie op de 

kinderdagverblijven (voorscholen) en kan onder andere op basis van het GGD-rapport besluiten tot 

een onderzoek. Tevens bekijkt de Inspectie van het Onderwijs of er in de gemeente afspraken zijn 

gemaakt over de voor- en vroegschoolse educatie (artikel 1.63 lid 6 Wet kinderopvang). 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Stichting Peuteropvang Juut en Co 

Adres houder : Nijverheidsweg 7 

Postcode en plaats : 7071 CH Ulft 

KvK nummer : 57064563 

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. C. Stijnman 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Doetinchem 

Adres : Postbus 9020 

Postcode en plaats : 7000 HA DOETINCHEM 
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Planning 

Datum inspectie : 29-10-2020 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 05-11-2020 

Verzenden inspectierapport naar houder : 05-11-2020 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 05-11-2020 

Openbaar maken inspectierapport : 10-11-2020 

 

 

 

 

 

 


