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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een aangekondigd incidenteel onderzoek. 

 
Beschouwing 
Incidenteel onderzoek Kinderdagverblijf Ghijs 
  

In opdracht van de gemeente Albrandswaard is een incidenteel onderzoek uitgevoerd aan 
Kinderdagverblijf Ghijs. 
De locatie is noodgedwongen per 8 januari 2018 gestart met de peuteropvang in de dependance 
van de Julianaschool aan de Sportlaan 1 in Rhoon. 
  
Medio december 2017 is de verwarming in het pand aan de Molendijk kapot gegaan. Dit is de 
reden van de noodgedwongen verhuizing. De locatie kon per direct in een speellokaal in 

Kinderdagverblijf De Speeldoos terecht, waar anderhalve week opvang heeft plaatsgevonden. Dit is 

een locatie van dezelfde houder. 
  
Nadat bleek dat de kapotte verwarming niet meer gerepareerd kon worden en de opvang helemaal 
niet meer kon plaatsvinden aan de Molendijk is de houder met spoed op zoek gegaan naar een 
geschikte tijdelijke locatie. De Speeldoos was niet aanvaardbaar als alternatief vanwege het feit dat 

een aantal ouders hun kind niet bij deze locatie kon brengen. Er is een, voor ouders en houder, 
aanvaardbaar alternatief gevonden binnen de dependance van de Julianaschool. 
De houder is gedurende de kerstvakantie in gesprek met de gemeente en de basisschool geweest 
om ervoor te kunnen zorgdragen dat er na de kerstvakantie verantwoorde kinderopvang kon 
plaatsvinden op een locatie naar ieders tevredenheid. 
  
Tijdens dit onderzoek is gebleken dat de houder voldoende veiligheids- en geozndheidsrisico's in 

kaart heeft gebracht en voldoende maatregelen heeft getroffen om te kunnen zorgdragen voor een 
verantwoorde tijdelijke opvang plek. 
  
Medio 2018 zal de locatie weer verhuizen, omdat er al langer plannen lagen om te verhuizen naar 
de Klepperwei. Mogelijk zal de opvang niet langer dan 2 maanden plaatsvinden in de huidige 
ruimte.  

 
Advies aan College van B&W 

De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
Hierbij rekening houdend met de verzachtende omdtandigheid dat de houder noodgedwongen met 
spoed van locatie moest wijzigen. Hierbij heeft de houder continu veilige opvang voor de kinderen 
voorop gesteld. 
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Observaties en bevindingen 

 

Registratie, wijzigingen en administratie 

 
  
 
Registratie 
 

Er heeft geen onderzoek voor registratie plaatsgevonden. Vanwege het spoedeisende karakter van 
de situatie, welke verder toegelicht staat in de beschouwing toezichthouder, is de huidige ruimte op 
8 januari 2018 voor het eerst in gebruik genomen voor de opvang van kinderen. 
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 

 

 
 

 Een kindercentrum wordt niet in exploitatie genomen voordat een onderzoek, heeft 
plaatsgevonden, waaruit blijkt dat de exploitatie redelijkerwijs zal plaatsvinden in 
overeenstemming met de daarvoor gestelde regels. 
(art 1.45 lid 3 Wet kinderopvang; art 2 lid 3 Beleidsregels werkwijze toezichthouder kinderopvang)  
   

Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Interview (beroepskrachten en houder) 
 LRKP 
 telefonisch en e0mail contact met gemeente Albrandswaard 
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Veiligheid en gezondheid 

 
  

 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 
De houder heeft een veiligheids- en gezondheidsbeleid dat bij de beroepskrachten bekend is. 
Vanwege de acute verhuizing is in de nieuwe ruimte een checklist nagelopen en zijn er 
maatregelen genomen, zoals: 

- meubilair voor de radiatoren op kindhoogte; 
- foam om de verwarmingsbuizen op kindhoogte; 
- de voordeur op slot. 
  
Er zijn te allen tijde 2 beroepskrachten wanneer er opvang plaatsvindt, waarmee voldaan is aan de 
voorwaarde dat een beroepskracht de werkzaamheden uitsluitend kan uitvoeren terwijl hij gezien 
of gehoord kan worden door een andere volwassene. 

  

Alle vaste en inval beroepskrachten binnen de organisatie beschikken over een kinder EHBO 
diploma. 
  
Er is voldaan aan de voorwaarden. 
 
Gebruikte bronnen: 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Interview (beroepskrachten en houder) 
 Observaties 
 Protocol (veiligheid en gezondheid) 
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Accommodatie 

 
  

 
Eisen aan ruimtes 
 
De peuterspeelgroep is tijdelijk gevestigd in een leegstaande ruimte in de dependance van de 
Julianaschool. De peuterspeelgroep beschikt over een eigen ingang, een halletje, een groepsruimte 
en een sanitaire ruimte. 

De groepsruimte is ingericht met de spullen die ook aan de Molendijk in gebruik waren.  
De ruimte is passend ingericht met speelhoeken en voldoende leeftijd adequaat materiaal. 
Er zijn een aantal speelhoeken, zoals: een poppenhoek en een bouwhoek. 
De kinderen worden opgevangen in een groepsruimte die voldoende groot is voor het aantal op te 
vangen kinderen. 
  
Rondom de basisschool is het schoolplein gelegen. De buitenspeelruimte is vanwege de grootte 

ervan niet opgemeten, maar deze is (optisch) groot genoeg om alle kinderen buiten te laten 

spelen. Er wordt voldaan aan de oppervlakte eis. 
De buitenspeelruimte grenst aan de groepsruimte en is geheel betegeld. Hij is niet en geheel 
omheind.  
Los spelmateriaal zoals trekkers, loopfietsjes, ballen, kruiwagentjes etc. staat nog op de Molendijk. 
Op een deel van het schoolplein voor de groep van Ghijs stallen de basisschoolkinderen de fietsen. 
In de gevallen dat Ghijs gebruik zal maken van de buitenspeelruimte is/ en, wordt nog nagedacht 

over de wijze waarop dit aanvaardbaar veilig kan plaatsvinden. 
Op de momenten dat er buiten gespeeld zal worden zijn de volgende mogelijkheden besproken om 
de fysieke veiligheid van de kinderen te waarborgen: 
- in verband met een niet geheel omheind terrein: het deel waar gespeeld wordt afzetten met 
pilonnen (oid), beroepskrachten verdeeld over terrein, opvallende hesjes aan bij de kinderen. 
- in verband met afwezigheid van buitenspeelmateriaal: aanbieden van activiteiten met behulp van 

hoepels, etc. Tikspelletjes en andere spelletjes. 
- niet in het deel bij de fietsen spelen. 
  
Gezien de tijdelijke aard van de huisvesting en de mate waarin de houder en beroepskrachten 
aangeven na te denken over verantwoord buiten spelen is voor dit moment voldaan aan de 
voorwaarden. 

 

Gebruikte bronnen: 
 Interview (beroepskrachten en houder) 
 Observaties 
 Protocol (veiligheid en gezondheid) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Registratie, wijzigingen en administratie 

Registratie 

Een kindercentrum wordt niet in exploitatie genomen voordat een onderzoek, heeft 
plaatsgevonden, waaruit blijkt dat de exploitatie redelijkerwijs zal plaatsvinden in 
overeenstemming met de daarvoor gestelde regels. 
(art 1.45 lid 3 Wet kinderopvang; art 2 lid 3 Beleidsregels werkwijze toezichthouder 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 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 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 houder 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 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

De houder 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, bijlage bij de Aanwijzing van geregistreerde certificaten voor de kinderopvang inzake het 
met goed gevolg afgesloten onderricht dat in elk geval het verlenen van eerste hulp aan kinderen omvat) 

 

Accommodatie 

Eisen aan ruimtes 

De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden 
opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en 
de leeftijd van de op te vangen kinderen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste stamgroepruimte. Een kindercentrum 
beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind. 
Passend voor spelactiviteiten ingerichte binnenruimtes buiten de stamgroepruimte worden naar 
evenredigheid aan de groepen van het kindercentrum toebedeeld. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum 
aanwezig kind. De buitenspeelruimte is voor kinderen in de leeftijd tot twee jaar aangrenzend aan 
het kindercentrum. Voor kinderen van twee jaar of ouder is de buitenspeelruimte bij voorkeur 

aangrenzend aan het kindercentrum, maar in ieder geval aangrenzend aan het gebouw waarin het 
kindercentrum is gevestigd. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Ghijs 

Aantal kindplaatsen : 14 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Stichting Peuterwerk Albrandswaard 
Adres houder : Forum 112 

Postcode en plaats : 3176TC Poortugaal 
Website : www.peuterwerk-albrandswaard.nl 
KvK nummer : 41134595 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Rotterdam-Rijnmond 
Adres : Postbus 70014 
Postcode en plaats : 3000KS ROTTERDAM 

Telefoonnummer : 010 4984015 
Onderzoek uitgevoerd door :  F.M.M. Bakker 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Albrandswaard 
Adres : Postbus 1000 
Postcode en plaats : 3160GA RHOON 

 
Planning 
Datum inspectie : 15-01-2018 
Opstellen concept inspectierapport : 18-01-2018 

Zienswijze houder : 25-01-2018 
Vaststelling inspectierapport : 25-01-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 26-01-2018 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 26-01-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 26-01-2018 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

De S.P.A. is blij met dit inspectierapport voor de tijdelijke huisvesting van locatie Ghijs aan de 
Sportlaan 1. Wij zagen ons van de één op andere dag gesteld voor een huisvestingsprobleem en 
zijn blij dat de tijdelijke huisvesting voldoet aan de eisen van de GGD voor veilige huisvesting. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


