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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd nader onderzoek.
Beschouwing
Op 7 november 2017 is er in opdracht van de gemeente Apeldoorn een nader onderzoek
uitgevoerd bij kinderdagverblijf de Kangoeroe.
Tijdens het regulier onderzoek van d.d. 19 juli 2017 heeft de toezichthouder tekortkomingen
geconstateerd waarover de gemeente herstelafspraken heeft gemaakt met de houder.
Dit nader onderzoek doet uitspraken over het doorgevoerde herstel naar aanleiding van
geconstateerde tekortkomingen. In dit nader onderzoek beoordeelt de toezichthouder dus alleen
het herstel en niet alle andere inspectie-items.
Het betreft de volgende tekortkomingen op de volgende voorwaarden:

3.1 Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid - voorwaarde 3: De houder beschrijft de
veiligheidsrisico’s op de thema’s: verbranding, vergiftiging, verdrinking, valongevallen,
verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden.

3.1 Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid - voorwaarde 4: In het plan van aanpak
geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn, respectievelijk worden genomen
in verband met de veiligheidsrisico’s, alsmede de samenhang tussen de veiligheidsrisico’s en
de maatregelen.
Op verzoek van de gemeente is een nader onderzoek uitgevoerd. In dit rapport staan de
bevindingen over het doorgevoerde herstel naar aanleiding van de geconstateerde tekortkomingen.
Verdere stappen in het handhavingstraject zijn op bovenstaande tekortkomingen niet nodig, de
overtredingen zijn hersteld.
Aangezien het een onderzoek betreft wegens eerder geconstateerde tekortkomingen, bestaat voor
de houder geen mogelijkheid voor hoor-wederhoor en het indienen van een zienswijze.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
De houder heeft de op 19 juli 2017 vastgestelde tekortkomingen hersteld.
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Observaties en bevindingen
Veiligheid en gezondheid
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
Tijdens het jaarlijks onderzoek d.d. 19-07-2017 blijkt dat de geïnventariseerde risico’s niet
compleet zijn. Er zijn enkele risico’s op onder andere beknelling, vergiftiging en vallen aanwezig die
niet geïnventariseerd zijn.
Uit de steekproef blijkt dat de volgende risico's met betrekking tot de volgende zaken niet
geïnventariseerd zijn, ten tijde van het jaarlijks onderzoek:

Beplanting in de buitenruimte

Hangwieg en buitenbedjes op de babygroep

Beddengoed (dekbedden op babygroep)
Tevens blijkt tijdens het inspectiebezoek dd. 19-07-2017 dat de samenhang tussen praktijk en
beleid ontbreekt ten aanzien van het gebruik van beddengoed. In de risico-inventarisatie staat
beschreven dat lakentjes en slaapzakjes worden gebruikt als maatregel om het risico op
oververhitting te verkleinen. In de praktijk worden er ook dekbedjes gebruikt op de babygroep.
De aanwijzing met daarin herstelafspraken zijn door gemeente Apeldoorn verzonden aan de houder
op 2 oktober 2017.
Op 7 november 2017 is een bezoek gebracht aan de locatie in het kader van een nader onderzoek.
Tijdens het inspectiebezoek blijkt uit een interview met de beroepskrachten en een observatie dat
de volgende herstelmaatregelen zijn getroffen:

De hangwieg is van de groep verwijderd. De tekortkoming ten aanzien van de inventarisatie
van risico's omtrent de hangwieg is dus niet langer van toepassing. Dit beleid is dan ook niet
beoordeeld.

Er wordt niet langer gebruik gemaakt van dekbedjes op de babygroep. Dekbedjes zijn
vervangen door enkele dekens in een passende dekbedhoes. De bedjes worden strak en laag
opgemaakt. De wijze waarop het bed is opgemaakt komt overeen met de werkwijze die het
Nederlands Centrum Jeugdgezondheid beschrijft: "Het bedje is kort opgemaakt en het
beddengoed is stevig ingestopt. Beddengoed wat los in bed ligt is risicoverhogend." " Als een
hoes met een enkele deken rondom goed kan worden ingestopt en het bedje wordt laag
opgemaakt, dan is er weinig verschil met een laken en een dekentje. Als de hoes te klein van
afmeting is om te kunnen instoppen, is er sprake van beddengoed dat los in bed ligt. Dat is
risicoverhogend, omdat de baby zich eronder kan wurmen."
Vervolgens is er een documentenonderzoek uitgevoerd. Hierin zijn de hiervoor beschreven
maatregelen toegevoegd. Praktijk en beleid komt overeen met elkaar. Daarnaast is een inschatting
van de risico's tot vergiftiging door beplanting en de risico's omtrent gebruik buitenbedjes
toegevoegd.
De houder heeft daarmee de op 19 juli 2017 vastgestelde tekortkomingen hersteld.
Conclusie
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden.
De houder heeft de op 19 juli 2017 vastgestelde tekortkomingen hersteld.
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Gebruikte bronnen:

Interview (aanwezige beroepskrachten, 7-11-2017)

Observaties (7-11-2017)

Risico-inventarisatie veiligheid

Risico-inventarisatie gezondheid

Actieplan veiligheid

Actieplan gezondheid

Ongevallenregistratie

Slaapprotocol

Wiegendood beleid

Website NCJ, https://www.ncj.nl/
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Overzicht getoetste inspectie-items
Veiligheid en gezondheid
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
De houder beschrijft de veiligheidsrisico’s op de thema’s: verbranding, vergiftiging, verdrinking,
valongevallen, verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn,
respectievelijk worden genomen in verband met de veiligheidsrisico’s, alsmede de samenhang
tussen de veiligheidsrisico’s en de maatregelen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:

De Kangoeroe
http://www.kdv-de-kangoeroe.nl
96
Nee

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

:
:
:
:
:
:

De Kangoeroe Apeldoorn B.V.
Pinksterbloem 36
7322 GV Apeldoorn
www.kdv-de-kangoeroe.nl
08102207
Ja

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

:
:
:
:
:

GGD Noord- en Oost-Gelderland
Postbus 3
7200 AA Zutphen
088-4433000
R. Lenselink

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Apeldoorn
: Postbus 9033
: 7300 ES APELDOORN

Gegevens toezicht

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

:
:
:
:
:
:

07-11-2017
Niet van toepassing
Niet van toepassing
20-11-2017
21-11-2017
21-11-2017

: 24-11-2017
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