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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 

De Stichting Kinderspeelzalen Harderwijk (SKH) heeft 14 locaties verspreid over Harderwijk en 

Hierden. 

De locatie Groeiweide is geopend op de maandag en woensdag, 

Op de groep staat één pedagogisch medewerker samen met een vrijwilliger en maximaal  

8 peuters. 

De locatie bevindt zich in de school Wolderweide en maakt gebruik van de BSO-ruimte van 

stichting Prokino. 

 

Het nader onderzoek heeft zich vooral gericht op het veiligheids- en gezondheidsbeleid. 

 

Inspectiegeschiedenis: 

• onderzoek voor registratie 11-01-2022 

• onderzoek na registratie 07-03-2022 

 

Bevindingen op hoofdlijnen 

Uit zowel het documenten onderzoek, als de inspectie op locatie is gebleken dat de houder voldoet 

op het onderzochte item uit het veiligheids- en gezondheidsbeleid. 

 

In onderstaand inspectierapport is de verdere toelichting te lezen. 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Veiligheid en gezondheid 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

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. Ook beschrijft de houder: wat hij/zij 

doet om risico’s klein te houden, hoe de kinderen met kleine risico’s leren omgaan en hoe 

beroepskrachten handelen als er toch iets gebeurt. En de houder besteedt aandacht aan het risico 

op grensoverschrijdend gedrag. 

 

De houder betrekt medewerkers bij het maken van dit veiligheids- en gezondheidsbeleid.  

De houder zorgt ervoor dat de beroepskrachten handelen volgens het beleid. 

 

Er is een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de houder moet de kennis en het 

gebruik van deze meldcode bevorderen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder heeft een document opgestuurd dat heet: Veiligheids- en Gezondheidsbeleid 

Locatie Groeiweide Jan. 2022. 

  

In dit document staat het volgende vermeld onder het kopje: 

Verschoningsruimte/ toiletten 

• Wanneer een kind verschoond wordt, blijft de deur van het toilet openstaan, zodat zicht vanaf 

de hal mogelijk is. Wanneer een pedagogisch medewerker alleen op de groep staat omdat er 

geen vrijwilliger aanwezig is, wordt ook de deur naar het lokaal opengelaten zodat er zicht is 

op de groep. 

 

De beroepskracht op de groep kan duidelijk vertellen hoe er wordt omgegaan met het toilet 

bezoek. 

De deuren blijven open als er wordt verschoond. 

Op de dagen van opening, maandag en woensdag, is er een vrijwilliger aanwezig die de 

beroepskracht ondersteunt. 

 

conclusie: 

De houder voldoet aan de wettelijke eis betreft het veiligheids- en gezondheidsbeleid. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview anders namelijk: (beroepskracht) 

• Beleid veiligheid- en gezondheid 
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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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : KDV Groeiweide 

Website : http://www.skh-harderwijk.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000022465685 

Aantal kindplaatsen : 16 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Stichting Kinderspeelzalen Harderwijk 

Adres houder : Postbus 1132 

Postcode en plaats : 3840 BC Harderwijk 

KvK nummer : 41035117 

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 :  de heer D. Terlien 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Harderwijk 

Adres : Postbus 149 

Postcode en plaats : 3840 AC HARDERWIJK 
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Planning 

Datum inspectie : 30-05-2022 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 31-05-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 31-05-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 31-05-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 03-06-2022 

 

 

 

 

 

 


