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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. 

 

 
Beschouwing 
 

Op verzoek van de gemeente Montferland is een nader onderzoek uitgevoerd bij IKC de Expeditie 
(KDV). 
  
Tijdens het jaarlijks onderzoek van maart 2018 heeft de toezichthouder overtredingen 
geconstateerd, waarover de gemeente herstelafspraken heeft gemaakt met de houder. Dit nader 
onderzoek doet uitspraken over het doorgevoerde herstel naar aanleiding van geconstateerde 
overtredingen. In dit nader onderzoek beoordeelt de toezichthouder dus alleen het herstel en niet 

alle andere wettelijke voorschriften. 
  
Het betreft de volgende overtredingen: 
  
 Beleid Veiligheid en gezondheid 
 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
 Ouderrecht m.b.t. informatie 

  
Tijdens het huidig nader onderzoek zijn geen overtredingen geconstateerd op de wettelijke 
voorschriften die zijn onderzocht. 
  
Een toelichting op deze bevindingen is te lezen in dit rapport. 
  

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

 

Veiligheid en gezondheid 
 
Uit de wet kinderopvang vloeien bepalingen voort die stellen dat de houder moet zorgdragen voor 
kinderopvang in een veilige en gezonde omgeving. De houder moet een cyclisch veiligheidsbeleids- 

en gezondheidsbeleid voeren. 
  
De bevindingen hieromtrent worden hieronder beschreven en beoordeeld. 
   
 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

 

Bevindingen maart 2018: 
  
De beroepskrachten handelen niet conform het beleid. De beroepskrachten werkzaam bij IKC de 
Expeditie hebben niet of onvoldoende kennis kunnen nemen van het vastgestelde beleid veiligheid 
en gezondheid. 
De beroepskrachten kunnen niet benoemen wat de grootste risico's zijn binnen en rondom het 

dagverblijf, zoals dat beschreven in het beleid Veiligheid en Gezondheid. 
  
Verder is geconstateerd dat: 
 de beroepskracht wast haar handen niet na iedere verschoning van de kinderen, 
 het beleid t.a.v. grensoverschrijdend gedrag is bij de geïnterviewde beroepskrachten niet 

bekend. 
  

Bevindingen augustus 2018 
  
De geïnterviewde beroepskrachten zijn op de hoogte van het beleid veiligheid en gezondheid. Op 
vragen m.b.t. dit beleid weten de beroepskrachten passende en adequate antwoorden te geven 
m.n. ten aanzien "van grote risico's met grote gevolgen" en m.b.t. "grensoverschrijdend gedrag."  

  

Conclusie:  
De overtreding m.b.t. het waarborgen van de veiligheid en gezondheid en conform dit beleid te 
handelen is door de houder hersteld. 
  
  
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
 

Bevindingen maart 2018:  
De beroepskrachten werkzaam bij IKC de Expeditie hebben niet of onvoldoende kennis kunnen 
nemen van het vastgestelde m.b.t. "de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling". 
De beroepskrachten kunnen onvoldoende aangeven welke stappen dienen te worden genomen bij 
een vermoeden van kindermishandeling. 
  
Bevindingen augustus 2018:  

De geïnterviewde beroepskrachten zijn op de hoogte van de Meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling. Op vragen m.b.t. dit beleid weten de beroepskrachten passende en adequate 

antwoorden te geven m.n. ten aanzien van het nemen van de juiste stappen bij een vermoeden 
van kindermishandeling 
  
Conclusie:  

De overtreding m.b.t. het bevorderen van de kennis en het gebruik van de meldcode is door de 
houder hersteld. 
  
Gebruikte bronnen: 
 Beleid veiligheid- en gezondheid 
 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
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Ouderrecht 
 
Dit domein belicht de inspectiebevindingen over het domein 'Ouderrecht'. De Wet Kinderopvang 
stelt dat de houder o.m. moet zorgdragen voor: 
 het adequaat informeren van ouders d.m.v. het inspectierapport zo spoedig mogelijk na 

ontvangst op de eigen website te plaatsen op een gemakkelijk vindbare plaats. 
  

 
Informatie 
 
Bevindingen maart 2018:  
Het meest recente GGD-rapport is op de website niet geplaatst op een makkelijk vindbare plaats. 
  

Bevindingen augustus 2018:  
Het meest recente GGD-rapport is op de website geplaatst op een makkelijk vindbare plaats. 
  
Conclusie:  

De overtreding m.b.t. het op de website plaatsen van het meest recente GGD-rapport op een 
makkelijk vindbare plaats is door de houder hersteld. 
 

Gebruikte bronnen: 
 Website 
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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) 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

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

 

Ouderrecht 

Informatie 

De houder informeert ouders en personeel over het inspectierapport door het zo spoedig mogelijk 
na ontvangst op de eigen website te plaatsen op een gemakkelijk vindbare plaats. Indien geen 
website aanwezig is legt de houder een afschrift van het inspectierapport ter inzage op een voor 
ouders en personeel toegankelijke plaats. 
(art 1.54 lid 2 en 3 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : IKC de Expeditie 

Website : http://www.zonnekinderen.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000036268518 
Aantal kindplaatsen : 47 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : 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 : Zonnekinderen 
Adres houder : Postbus 201 

Postcode en plaats : 6900 AE ZEVENAAR 
Website : www.zonnekinderen.nl 
KvK nummer : 09127903 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Noord-  en Oost-Gelderland 
Adres : Postbus 3 
Postcode en plaats : 7200 AA Zutphen 

Telefoonnummer : 088-4433000 
Onderzoek uitgevoerd door :  J. Huberts 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Montferland 
Adres : Postbus 47 
Postcode en plaats : 6940 BA DIDAM 

 
Planning 
Datum inspectie : 02-08-2018 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 06-08-2018 

Verzenden inspectierapport naar houder : 06-08-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 06-08-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 09-08-2018 
 
 
 

 

 
 
 

 


