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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. 
Tijdens dit onderzoek heeft de toezichthouder de tekortkomingen zoals geconstateerd tijdens het 
jaarlijks onderzoek op 1 oktober 2018 opnieuw onderzocht. 
Hiervoor is contact geweest met de beleidsmedewerker kwaliteit en zijn documenten beoordeeld. 

Eveneens is de locatie opnieuw bezocht voor een tweede interview met de werkzame 
beroepskracht. 

 
Beschouwing 
Tijdens het onderzoek na de start van exploitatie dat plaatsvond op 1 oktober 2018 heeft de 
toezichthouder vastgesteld dat BSO De Groene Ring Noord niet voldeed aan de volgende 4 
kwaliteitseisen: 
1. Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en 

bespreekt, indien wenselijk, de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Tevens is 

de mentor voor de ouders en het kind aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het 
welbevinden van het kind. 

2. De houder 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 buitenschoolse opvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid 

wordt gehandeld. 
3. De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
4. De houder draagt er zorg voor dat er gedurende de buitenschoolse opvang 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. 

Vervolgens heeft de gemeente Duiven een handhavingsbrief aan de houder verzonden. Op basis 

hiervan heeft er op 17 december een nader onderzoek plaatsgevonden naar naleving van deze 
kwaliteitseisen. 
  
Uit dit onderzoek concludeert de toezichthouder dat er nu voldaan wordt aan de getoetste 
kwaliteitseisen. 

  
De werkzame beroepskrachten zijn nu in het bezit van aantoonbaar bewijs dat zij met goed gevolg 

een passende scholing voor eerste hulp aan kinderen hebben gevolgd. 
Tenslotte is men nu voldoende op de hoogte van beleidsmatige zaken. Zie voor verdere informatie 
de toelichting bij desbetreffende domeinen in dit inspectierapport.  

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Personeel en groepen 
 
Binnen dit domein heeft de toezichthouder de werkwijze omtrent het de uitvoering van het 
mentorschap onderzocht. Tijdens het vorige inspectieonderzoek bleek dat de beroepskracht 

onvoldoende op de hoogte was van de gang van zaken omtrent mentorschap.  
  
 
Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
 
De beroepskracht is nu voldoende op de hoogte van de werkwijze omtrent het mentorschap en 

geeft hier concreet uitvoering aan. Hiermee wordt nu aan de kwaliteitseis voldaan.  

 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (aanwezige beroepskracht) 
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Veiligheid en gezondheid 
 
Binnen dit domein is onderzocht in hoeverre beroepskrachten op de hoogte zijn van en betrokken 
zijn bij het veiligheids- en gezondheidsbeleid van de houder.  
Tevens is de kennis over de meldcode kindermishandeling getoetst.  
Tenslotte is onderzocht of er wordt voldaan aan de kwaliteitseis omtrent Kinder-EHBO.  
  

 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 
De beroepskracht geeft tijdens het interview aan dat de locatieverantwoordelijke recentelijk alle 
benodigde beleidsmatige zaken op het gebied van veiligheid en gezondheid met de beroepskracht 
heeft besproken. De beroepskracht is goed op de hoogte van de inhoud van dit beleid en handelt 

conform de werkafspraken.  
  
Uit onderzoek is eveneens gebleken dat de houder er zorg voor draagt dat er tijdens de 
buitenschoolse opvang altijd minimaal één beroepskracht aanwezig is die gekwalificeerd is voor het 

verlenen van eerste hulp aan kinderen conform de in de regeling Wet kinderopvang gestelde 
nadere regels. 
De toezichthouder heeft personeelsroosters ontvangen en ingezien en daarnaast een formele 

beoordelingslijst van een gecertificeerde aanbieder. Aangezien de examendatum dermate recent 
was zijn de certificaten nog niet officieel uitgereikt. Middels deze beoordelingslijst is in deze context 
voldoende aangetoond dat men aan de kwaliteitseis voldoet. 
 
 
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode voldoende. Dit is gebleken uit het 
interview met de beroepskracht. Het beleidsdocument is recentelijk met de beroepskracht 
besproken en hij is voldoende op de hoogte waarmee aan de kwaliteitseis voldaan wordt.  
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (aanwezige beroepskracht) 

'Overzicht gediplomeerde beroepskrachten 29-11-2018' 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Personeel en groepen 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en 
bespreekt, indien wenselijk, de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Tevens is de 
mentor voor de ouders en het kind aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het 
welbevinden van het kind. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder 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 buitenschoolse opvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt gehandeld. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

De houder draagt er zorg voor dat er gedurende de buitenschoolse opvang 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 art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 8 
Regeling Wet kinderopvang) 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : IKC Groene Ring Noord 

Aantal kindplaatsen : 22 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Nieuwe Maan B.V. 
Adres houder : Babberichseweg 23 
Postcode en plaats : 6901JV Zevenaar 

Website : www.zonnnekinderen.nl 
KvK nummer : 52543099 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden 
Adres : Postbus 5364 
Postcode en plaats : 6802EJ ARNHEM 
Telefoonnummer : 0800-8446000 

Onderzoek uitgevoerd door :  Sanne den Bakker 
 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Duiven 
Adres : Postbus 6 
Postcode en plaats : 6920AA DUIVEN 
 

Planning 
Datum inspectie : 17-12-2018 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 19-12-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 19-12-2018 
Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 19-12-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 26-12-2018 
 
 
 
 

 
 
 

 


