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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.
Naar aanleidingen van overtredingen tijdens het jaarlijkse onderzoek, uitgevoerd door GGD
Drenthe op 18-07-2018 en het nader onderzoek op 19-11-2018, heeft gemeente Midden-Drenthe
op 22-02-2019 de houder een waarschuwing opgelegd.
In vervolg daarop heeft de toezichthouder in opdracht van de gemeente een nader onderzoek
uitgevoerd naar de voorwaarden waaraan tijdens de onderzoeken van 18-07-2018 en 19-11-2018
niet werd voldaan en heeft de betreffende voorwaarden opnieuw beoordeeld.
Het nader onderzoek bestaat uit een beoordeling van behaalde EHBO-certificaten op het kantoor
van Stichting Kits Primair.
Beschouwing
Op 18-07-2018 heeft GGD Drenthe in opdracht van gemeente Midden-Drenthe een jaarlijks
onderzoek uitgevoerd bij KDV Harm Smeenge.
Tijdens dit onderzoek werden meerdere overtredingen geconstateerd, waaronder:
De EHBO/BHV-certificaten van de beroepskrachten voldoen niet aan de gestelde eisen. Er is niet te
allen tijde iemand op locatie aanwezig die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan
kinderen.
Op 19-11-2018 heeft GGD Drenthe een nader onderzoek uitgevoerd. Toen bleek dat bovenstaande
overtreding nog niet was hersteld.
Nader onderzoek:
Naar aanleiding van bovenstaande, heeft GGD Drenthe in opdracht van gemeente Midden-Drenthe,
een nader onderzoek uitgevoerd op 24-04-2019. Uit dit nader onderzoek is gebleken dat
overtredingen uit het jaarlijkse onderzoek zijn hersteld. Alle medewerkers hebben scholing gevolgd
op het gebied van eerste hulp aan kinderen en zijn allen gekwalificeerd voor het verlenen van
eerste hulp aan kinderen. Er is daarmee te allen tijde een volwassene op de locatie die
gekwalificeerd is.
De locatie voldoet daarmee ten tijde van het onderzoek aan de geïnspecteerde eisen uit de Wet
kinderopvang (Wko) en aanverwante regelgeving.
Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Veiligheid en gezondheid
In dit onderdeel van het onderzoek worden de bevindingen over het domein ‘Veiligheid en
gezondheid’ opnieuw belicht. Eerst worden de overtredingen uit het vorige onderzoek beschreven.
Aan de hand van nieuwe gegevens volgt er een (her)beoordeling, op basis van de huidige wet- en
regelgeving.

Veiligheids- en gezondheidsbeleid
In het rapport van het jaarlijks onderzoek, uitgevoerd op 18-07-2018, is onder meer opgenomen:
"Eveneens blijkt tijdens de inspectie dat de beroepskrachten een BHV-cursus hebben gevolgd. Eén
van de geregistreerde EHBO-certificaten (als bedoeld in de artikelen 8, eerste lid, 9b, eerste lid, en
10d, eerste lid, van de Regeling Wet kinderopvang) is geen onderdeel van deze gevolgde BHVcursus. Dit betekent dat er tijdens de opvang geen volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is
voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen conform de Regeling Wet kinderopvang."
Deze overtreding blijkt tijdens het nader onderzoek op 19-11-2018 nog niet te zijn hersteld.
Daarover is in het rapport het volgende opgenomen:
"Echter, de beroepskrachten zijn niet voldoende gekwalificeerd voor het verlenen van eerste hulp
aan kinderen. De coördinator geeft in e-mailcorrespondentie aan dat er tijdens op
opvang beroepskrachten aanwezig zijn die beschikken over een BHV en EHBO certificaat, maar dit
voldoet niet aan de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere regels.
Volgens de coördinator van Kits Primair worden de beroepskrachten in februari 2019 geschoold op
het gebied van kinder-EHBO, zoals de Wet Kinderopvang vereist. Dit betekent dat er niet wordt
voldaan aan de getoetste voorwaarde."
Nader onderzoek 24-04-2019:
De houder heeft in februari en maart 2019 alle medewerkers geschoold op het gebied van
eerste hulp aan kinderen. Op 24 april 2019 heeft de toezichthouder de nieuw behaalde
certificaten van de medewerkers van BSO De Groene Borg ingezien. Alle medewerkers zijn
geschoold en beschikken over een geldig certificaat, dat is opgenomen in de lijst geregistreerde
certificaten als bedoeld in de artikelen 8, eerste lid, 9b, eerste lid, en 10d, eerste lid, van de
Regeling Wet kinderopvang.
De houder heeft alle medewerkers geschoold. Dat betekent dat er te allen tijde iemand aanwezig is
die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen.
Conclusie:
De houder voldoet tijdens het nader onderzoek aan ge getoetste voorwaarden. De eerder
geconstateerde tekortkomingen zijn hersteld.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke

EHBO certificaten (eerste hulp aan kinderen, NIBHV behaald maart 2019)

4 van 6
Definitief inspectierapport dagopvang nader onderzoek 24-04-2019
Kindcentrum Harm Smeenge te Beilen

Overzicht getoetste inspectie-items
Veiligheid en gezondheid
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder van een kindercentrum 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

:
:
:
:
:

Kindcentrum Harm Smeenge
http://www.kitsprimair.nl
000026129825
24
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
Adres houder
Postcode en plaats
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

:
:
:
:
:

Stichting Kindcentra Kits Primair
Hofstraat 18
9411LB Beilen
65486757
Ja

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

:
:
:
:
:

GGD Drenthe
Postbus 144
9400AC ASSEN
0592-306300
S. van Waesberge

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Midden-Drenthe
: Postbus 24
: 9410AA BEILEN

Gegevens toezicht

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

:
:
:
:
:
:

24-04-2019
Niet van toepassing
Niet van toepassing
25-04-2019
25-04-2019
25-04-2019

: 25-04-2019
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