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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 aangekondigd nader onderzoek. 

 
Beschouwing 
Kleinschalig kindercentrum Doortje Dartel biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 
jaar in de uitgebouwde woonkeuken van de houder. De nadruk ligt op de kinderdagverblijf leeftijd. 
De leefruimte is met name ingericht voor de kinderen van 0 tot 4 jaar. Er zijn verschillende hoekjes 
waar spelmateriaal ligt en er is een lage tafel waar spelletjes gedaan kunnen worden en waar kan 
worden geknutseld. Ook wordt hier aan gegeten door de kinderdagverblijf kinderen. Verder is er 
een hoge tafel met kinderstoelen, waar regelmatig een boekje gelezen wordt. Ook is er een hoge 
box met daaronder een speelhuisje. Aan de voorkant van het pand is een afgeschermde tuin met 
diverse speeltoestellen. 
  
Inspectiegeschiedenis: 
Het vorig jaarlijks inspectie onderzoek heeft plaatsgevonden op 16-07-2018. Er werd niet volledig 
voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. Er waren tekortkomingen in het domein 
veiligheid en gezondheid. 
  
Bevindingen huidige inspectie: 
In opdracht van de gemeente Groningen is op 19-11-2018 een nader onderzoek gestart met 
betrekking tot de tekortkomingen geconstateerd tijdens het jaarlijks onderzoek van 16-07-2018. 
Het beleid veiligheid en gezondheid is opnieuw getoetst. Er wordt voldaan aan de getoetste 
wettelijke voorwaarden en er zijn geen tekortkomingen meer. 

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
Het betreft hier een rapport dat de situatie beschrijft van een gecombineerde groep waarin zowel 
kinderdagverblijf kinderen als buitenschoolse opvang kinderen opgevangen kunnen worden. De 
gemeente wordt verzocht om dit rapport ook toe te voegen aan de buitenschoolse opvang van 
Doortje Dartel. 
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Kleinschalig kindercentrum Doortje Dartel te Groningen 

 

Observaties en bevindingen 

 

Veiligheid en gezondheid 
 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'veiligheid en gezondheid'. 
Per aspect worden eerst de bevindingen beschreven die zijn geconstateerd tijdens het onderzoek. 
Daarna volgt een oordeel of er is voldaan aan de wettelijke voorwaarden. 
  
 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 
Jaarlijks onderzoek: 
De houder heeft een beleid dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid van de op te vangen 
kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. Het beleid veiligheid en gezondheid komt echter niet 
geheel overeen met de praktijk. Hierdoor kan er geen zorg gedragen worden voor dat er conform 
dit beleid wordt gehandeld. Het beleid is namelijk gericht op verschoning van de kinderen in de 
verschoningsruimte. Dit gebeurt echter in praktijk in de opvangruimte. Hierdoor zijn bepaalde 
gezondheidsrisico's niet in kaart gebracht. 
Enkele andere voorbeelden: 
- Er is een wasbakje in het toilet. De kinderen wassen hun handen echter bij het aanrecht. Dit 
wordt niet beschreven in het beleid (met daarbij de mogelijke risico's). 
- In de speelruimte staat een bezem, waarmee recent nog geveegd is (er zit stof aan). De bezem is 
toegankelijk voor de kinderen. Dit is in strijd met zorgdragen dat de kinderen niet in aanraking 
komen met vuil. 
  
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
houder er zorg voor draagt dat dit beleid een continu proces is van het vormen van beleid, 
implementeren, evalueren en actualiseren. In het beleid ontbreekt echter een beschrijving van de 
wijze van inzicht geven in het actuele veiligheids- en gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan 
aan de beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiaires, vrijwilligers en ouders. 
  
Nader onderzoek: 
Het beleid veiligheid en gezondheid is aangepast en komt overeen met de praktijk. Daarnaast is 
beschreven dat het beleid en evaluaties gedeeld worden met de oudercommissie. Er wordt voldaan 
aan de getoetste wettelijke voorwaarden.  
 
Gebruikte bronnen: 
 Beleid veiligheid- en gezondheid (december 2018) 
 Pedagogisch beleidsplan (oktober 2018) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

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 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 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
houder er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en gezondheidsbeleid en de evaluaties 
daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiairs, 
vrijwilligers en ouders. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kleinschalig kindercentrum Doortje Dartel 
Aantal kindplaatsen : 4 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : SKSG 
Adres houder : Heresingel 10 
Postcode en plaats : 9711ES Groningen 
Website : www.sksg.nl 
KvK nummer : 41012651 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Groningen 
Adres : Postbus 584 
Postcode en plaats : 9700AN Groningen 
Telefoonnummer : 050-3674325 
Onderzoek uitgevoerd door :  N.A. Kappen 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Groningen 
Adres : Postbus 7081 
Postcode en plaats : 9701JB GRONINGEN 
 
Planning 
Datum inspectie : 19-11-2018 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 12-12-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 14-12-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 14-12-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 04-01-2019 
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