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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. 

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

niet voldeden. 

 

Beschouwing 

Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij dit nader onderzoek. De houder heeft op 1 juli 2022 

van de gemeente Hellendoorn een schriftelijke aanwijzing ontvangen (kenmerk 2022-013632), 

waarin de gelegenheid is geboden, aantoonbaar, alsnog te voldoen aan de wettelijke voorschriften. 

Deze voorwaarden zijn tijdens dit nader onderzoek opnieuw onderzocht. 

 

Na de feiten over het kindercentrum volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden elders in 

het rapport per domein en inspectie-item verder uitgewerkt. 

 

Feiten over het kindercentrum 

Peuterspeelzaal de Robbedoes is met 16 kindplaatsen geregistreerd in het Landelijk Register 

Kinderopvang en gevestigd aan de Nicolaas Beetsstraat 6a in Nijverdal. Deze locatie is onderdeel 

van 'Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Hellendoorn' (SPGH). Op deze locatie worden de 

kinderen in één stamgroep opgevangen. 

   

Openingstijden 

 

 Maandag tot en met vrijdag van 8.15 tot 12.15 uur. 

 Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 13.15 tot 15.15 uur. 

 

Op deze locatie wordt voorschoolse educatie (VE) aangeboden. 

 

Inspectiegeschiedenis 

 

 15-01-2019; jaarlijks onderzoek. Tijdens het jaarlijks onderzoek is, na een herstelaanbod, aan 

de getoetste voorwaarden voldaan. Het herstelaanbod betrof een voorwaarde binnen het 

inspectie-item pedagogisch beleid. 

 17-03-2020; jaarlijks onderzoek. Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden. 

 18-02-2022; jaarlijks onderzoek. Tijdens het jaarlijks onderzoek is, na een herstelaanbod, aan 

de getoetste voorwaarden voldaan. Het herstelaanbod betrof een voorwaarde binnen het 

inspectie-item pedagogisch beleid. 

 08-04-2022; jaarlijks onderzoek. Tijdens het onderzoek is niet voldaan aan getoetste 

voorwaarden binnen respectievelijk de inspectie-items 'Verklaring omtrent gedrag' en 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid'. 

 

Bevindingen op hoofdlijnen 

De tekortkomingen zijn opgeheven. Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden. 
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Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Personeel en groepen 

 

Tijdens de jaarlijkse inspectie uitgevoerd op 8 april 2022 zijn tekortkomingen geconstateerd binnen 

het domein 'Personeel en groepen'. Er werd niet voldaan aan de getoetste voorwaarden met 

betrekking tot 'verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang'. 

 

Er werd geconstateerd dat de persoon die de gymlessen verzorgt bij peuterspeelzaal de Robbedoes 

niet ingeschreven respectievelijk gekoppeld is in het personenregister kinderopvang (PRK).  

 

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

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

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De houder verklaart via een e-mail, d.d. 21 juli 2022, dat de persoon die de gymlessen verzorgde 

bij KDV de Robbedoes gestopt is met lesgeven. 

 

Conclusie 

Er is voldaan aan de getoetste voorwaarden met betrekking tot de verklaring omtrent gedrag en 

personenregister kinderopvang. 

 
 

Gebruikte bronnen 

 E-mail houder d.d. 21 juli 2022 
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Veiligheid en gezondheid 
 

Tijdens de jaarlijkse inspectie uitgevoerd op 8 april 2022 zijn tekortkomingen geconstateerd binnen 

het domein 'Veiligheid en gezondheid'. Er werd niet voldaan aan de getoetste voorwaarden met 

betrekking tot 'veiligheids- en gezondheidsbeleid'. 

 

In het algemene veiligheids- en gezondheidsbeleid van Stichting peuterspeelzalen gemeente 

Hellendoorn ontbrak op locatieniveau: 

 

 een concrete beschrijving van de risico ’s die de opvang van kinderen van het desbetreffende 

kindercentrum, te weten peuterspeelzaal de Robbedoes, 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; 

 een plan van aanpak waarin in concrete termen is aangegeven welke maatregelen binnen 

welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, teneinde deze voornaamste risico’s op 

peuterspeelzaal de Robbedoes, met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het 

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

verwezenlijken; 

 een concrete beschrijving van de wijze waarop de achterwacht bij peuterspeelzaal de 

Robbedoes is geregeld, indien er slechts 1 beroepskracht op het kindercentrum aanwezig is. 

 

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 

Via e-mail, d.d. 21 juli 2022, heeft de houder het herziene veiligheids- en gezondheidsbeleid van 

peuterspeelzaal de Robbedoes toegezonden.  

 

In dit veiligheids- en gezondheidsbeleid is opgenomen: 

 

 een overzicht van de kleine en grote risico's die de opvang bij peuteropvang de Robbedoes 

met zich mee brengt.  

 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 wijze waarop de achterwacht is geregeld bij peuteropvang de Robbedoes indien er slechts 

een beroepskracht op het kindercentrum aanwezig is. 

 

Conclusie 

Er is voldaan aan de getoetste voorwaarden met betrekking tot veiligheid en gezondheid. 
 

Gebruikte bronnen 

 Beleid veiligheid- en gezondheid (Veiligheid- & gezondheidsbeleid SPGH, locatie Robbedoes, 

versie juli 2022) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Personeel en groepen 

 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 

a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 

b. de participerende ouder; 

c. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 

uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een 

onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden 

opgevangen; 

d. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 

opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen worden opgevangen; 

e. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 

de kinderen die worden opgevangen; 

f. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd 

hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn 

of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 

  

Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met f 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

 

Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het 

personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn 

werkzaamheden aanvangen. 

(art 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

 

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, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 
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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 be treffende 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, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder c Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van 

de wijze waarop de achterwacht is geregeld indien er met inachtneming van de beroepskracht-

kindratio of bij het afwijken van de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten op 

grond van de beroepskracht-kindratio, slechts een beroepskracht op het kindercentrum aanwezig 

is. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder f en 7 lid 5 en 6 Besluit 

kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Peuterspeelzaal de Robbedoes 

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 Peuterspeelzalen Gemeente Hellendoorn 

Adres houder : Constantijnstraat 32a 

Postcode en plaats : 7442 ME Nijverdal 

KvK nummer : 41032132 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Twente 

Adres : Postbus 1400 

Postcode en plaats : 7500 BK Enschede 

Telefoonnummer : 053-4876700 

Onderzoek uitgevoerd door :  F. Sikkema - Fornier 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Hellendoorn 

Adres : Postbus 200 

Postcode en plaats : 7440 AE NIJVERDAL 
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Planning 

Datum inspectie : 12-08-2022 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 16-08-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 16-08-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 16-08-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 06-09-2022 
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