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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
Dit nader onderzoek vindt plaats op verzoek van de gemeente Oss en heeft zich gericht op het
volgende onderdelen:
•
inhoud beleid veiligheid & gezondheid;
•
certificaten eerste hulp aan kinderen van beroepskrachten.
In het jaarlijks onderzoek zijn enkele onderdelen uit het beleid als niet voldaan aangemerkt omdat
er informatie mistte. Ook bleken de overlegde certificaten van de beroepskrachten niet te zijn
opgenomen in de door de minister vastgestelde Regeling.
De gemeente Oss heeft naar aanleiding van deze overtredingen de organisatie een besluit tot
handhaven gestuurd met een termijn voor herstel. Omdat deze termijn is verstreken, vindt dit
onderzoek nu plaats.
Nader onderzoek 5 september 2018
Een herzien beleid veiligheid & gezondheid is ontvangen, evenals certificaten eerste hulp aan
kinderen van de beroepskrachten. Deze zijn beoordeeld. Er is te concluderen dat de overtredingen
zijn hersteld.
De toelichting op de bevindingen van de toezichthouder kunt u lezen in het vervolg van dit rapport.
Aan het einde van dit rapport treft u een overzicht aan van de inspectie-items die zijn beoordeeld.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Veiligheid en gezondheid
In dit domein is het volgende beoordeeld:
•
inhoud beleid veiligheid & gezondheid;
•
EHBO-certificaten beroepskrachten.
Conclusie
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarde.
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
In het jaarlijks onderzoek d.d. 19-2-2018 is het volgende geoordeeld:
De volgende verplichte informatie is niet beschreven:
•
de werkwijze indien een groot risico zich alsnog voordoet (plan van aanpak); dit wordt wel
concreet beschreven bij het weglopen van kinderen en wiegendood maar niet voor de ander
genoemde grootste of voornaamste risico's.
•
de grootste en voornaamste risico's op gebied van de sociale veiligheid (waaronder
grensoverschrijdend gedrag);er is geen aandacht voor gevallen het kinderen/ouders/stagiaires
betreft. Daarnaast wordt verwezen naar de meldcode terwijl de informatie in dit beleid
opgenomen dient te worden, het is hiermee niet inzichtelijk en voldoende concreet;
•
er is niet beschreven op welke wijze ouders geïnformeerd worden dan wel blijven over het
actuele beleid.
Eerste hulp aan kinderen
Tijdens deze inspectie blijkt dat de beroepskrachten in het bezit zijn van een certificaat eerste hulp
welke niet is opgenomen in de lijst met goed gekeurde certificaten. Hierdoor is niet voldaan aan de
voorwaarde dat er altijd één beroepskracht aanwezig is, die in het bezit is van een geldig certificaat
eerste hulp aan kinderen.
Nader onderzoek 5-9-2018
Het beleid veiligheid & gezondheid is herzien en dit document is ontvangen en beoordeeld.
Het oordeel is nu dat de inhoud voldoet aan de gestelde eisen.
Eerste hulp aan kinderen
Bijna alle vaste beroepskrachten zijn in het bezit van een certificaat voor het verlenen van eerste
hulp aan kinderen zoals opgenomen in het Register EHBO-certificaten gastouderopvang. De houder
kan er op deze manier zorg voor dragen dat er te allen tijden een persoon aanwezig is met dit
certificaat.
Gebruikte bronnen:
•
EHBO certificaten
•
Beleid veiligheid- en gezondheid (versie augustus 2018, locatie de Vriendjes)
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Overzicht getoetste inspectie-items
Veiligheid en gezondheid
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
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 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)

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de
houder er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en gezondheidsbeleid en de evaluaties
daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiairs,
vrijwilligers en ouders.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang)

De houder 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
Website
Vestigingsnummer KvK
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:
:

Vriendjes
http://www.buitenschoolsenet.nl
000023492325
112
Nee

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

:
:
:
:
:

AVEM Kinderopvang B.V.
Rossinistraat 9
5344AK Oss
64789047
Ja

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

:
:
:
:
:

GGD Hart voor Brabant
Postbus 3024
5003DA Tilburg
088-3686845
I Kanters

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Oss
: Postbus 5
: 5340BA OSS

Gegevens toezicht

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

: 05-09-2018
: Niet van toepassing
: Niet van toepassing
:
:
:
:
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