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Het onderzoek
Onderzoeksopzet

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft
een onaangekondigd jaarlijks onderzoek.

Beschouwing

Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over het
kindercentrum en de inspectiegeschiedenis, volgen de bevindingen op hoofdlijnen. Deze worden
elders in het rapport per domein verder uitgewerkt.
Feiten over kindercentrum
Kinderdagverblijf De Wonderboot is met vier horizontale groepen gehuisvest in een pand aan de
rand van Hengelo Noord.
Er kunnen maximaal 40 kinderen opgevangen worden in de leeftijd van 0-4 jaar.
Het kinderdagverblijf is dagelijks geopend van 7.00-18.00 uur.
Op zaterdag biedt de Wonderboot opvang aan in een gecombineerde groep voor kinderen in de
leeftijd van 0-8 jaar.
De buitenschoolse opvang heeft, volgens het Landelijk Register Kinderopvang, 8 kindplaatsen.
Inspectiegeschiedenis






10-03-2015 - aan de getoetste voorwaarden is voldaan;
14-01-2016 - aan de getoetste voorwaarden is voldaan;
27-07-2017 - aan de getoetste voorwaarden is voldaan;
28-05-2018 - er is niet aan alle getoetste voorwaarden voldaan. Er is niet voldaan aan de
voorwaarde: pedagogisch klimaat (item pedagogisch beleid);
02-10-2018 - nader onderzoek, de knelpunten zijn opgeheven.

Bevindingen op hoofdlijnen
De houder heeft aan alle getoetste voorwaarden voldaan.

Herstelaanbod

Tijdens het onderzoek is een herstelaanbod gedaan voor voorschriften die niet nageleefd werden.
Dit betreft het volgende domein: Veiligheid en gezondheid.
In het rapport wordt dit verder toegelicht onder het betreffende domein.

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

Pedagogisch klimaat
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'pedagogisch klimaat'. De toetsing
richt zich op de inhoud van het pedagogisch beleidsplan en de pedagogische praktijk op deze
locatie. Per aspect worden praktijkobservaties beschreven gevolgd door een oordeel op basis van
de wettelijke criteria.

Pedagogisch beleid
De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum kenmerkende visie
op de omgang met kinderen is beschreven. In het pedagogisch beleidsplan staat de wijze waarop
invulling wordt gegeven aan aspecten van verantwoorde dagopvang beschreven.
Conclusie: er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarde met betrekking tot het pedagogisch
beleid.

Pedagogische praktijk
Onderdeel van de jaarlijkse inspectie is een observatie van de pedagogische praktijk. Er wordt
beoordeeld of aan de voorwaarden voor verantwoorde opvang wordt voldaan. Bij de observatie van
de pedagogische praktijk maakt de inspecteur gebruik van het Veldinstrument observatie
pedagogische praktijk (versie januari 2015, GGD GHOR). Daarin staan specifieke aspecten waarop
wordt geobserveerd. De beschrijving, die hieronder cursief is weergegeven, is aan dit instrument
ontleend en tijdens het onderzoek op locatie geconstateerd. Daarna volgt een voorbeeld uit de
praktijkobservatie.
Er is geobserveerd op een maandagmiddag. Er waren drie groepen geopend.
Emotionele Veiligheid
De houder draagt er zorg voor dat op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt
omgegaan, respect voor de autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan
en structuur wordt geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en
geborgen kunnen voelen.
Observatie
Sensitieve responsiviteit
De beroepskracht reageert op signalen van de baby door zelf ook geluidjes te maken, aan te raken
en emoties te laten zien.
De beroepskracht zit op een kleed op de vloer met twee 0-jarigen en één 1-jarige. Er ligt
spelmateriaal binnen bereik van de kinderen. Het spelmateriaal kan bewegen en/of maakt geluid
bij beweging. De beroepskracht reageert op de geluiden van de kinderen door handelingen te
benoemen of de reacties van de kinderen te benoemen. Wanneer een van de kinderen tegen het
aanrecht gaat staan en geluid maakt zegt de beroepskracht: 'Ja, we gaan straks weer iets drinken'.
Persoonlijke competentie
De houder draagt er zorg voor dat kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling
van hun motorische vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen
in staat te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving.
Observatie
Autonomie
De beroepskrachten geven de kinderen passende uitleg, aanwijzingen en correcties.
Wanneer de beroepskracht aankondigt dat ze kinderen uit bed gaat halen trekt een kind haar
aandacht. De beroepskracht reageert door te zeggen dat het kind mee mag naar de slaapkamer
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om de andere kinderen uit bed te halen. De kinderen lopen even later in hun slaap-outfit de
stamgroepruimte binnen en blijven een beetje slaperig staan. De beroepskrachten wijzen ze door
naar de verschoonruimte en vertellen wat er gaat gebeuren.
Ondertussen staat een ander kind bij een kast te kijken en plast ondertussen de vloer nat. De
beroepskracht benadert hem, spreekt hem rustig aan, benoemt wat ze ziet en vraagt hem naar de
verschoonruimte te gaan. Terwijl ze de vloer schoonmaakt legt ze andere kinderen uit dat
ze voorzichtig moeten lopen, het is glad, want ze kunnen uitglijden.
Sociale competentie
De houder draagt er zorg voor dat kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen
spelenderwijs sociale kennis en vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te
stellen steeds zelfstandiger relaties met anderen op te bouwen en te onderhouden.
Observatie
Begeleiden en feedback
De beroepskrachten begeleiden ook de positieve interacties tussen kinderen. Zij helpen de
kinderen actief om sociale vaardigheden met leeftijds- en/of groepsgenootjes te ontwikkelen.
Dit blijkt bijvoorbeeld wanneer twee kinderen met hetzelfde speelgoed willen spelen. De
beroepskracht zegt tegen het ene kind dat hij kan vragen aan het andere kind of hij ermee mag
spelen. En wanneer twee andere kinderen met hetzelfde speelgoed willen spelen helpt de
beroepskracht door te zeggen dat ze er niet tegelijk mee kunnen spelen maar wel om beurten. De
beroepskrachten leren zodoende de kinderen naar elkaar te kijken, te benaderen en gesprekjes te
voeren.
Overdracht normen en waarden
De houder draagt er zorg voor dat kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te
maken met de algemeen aanvaarde normen en waarden in de samenleving met het oog op een
respectvolle omgang met anderen en een actieve participatie in de maatschappij.
Observatie
Sociale oefenplaats
Kinderen worden aangesproken op hun omgang met elkaar en de beroepskrachten bij het aangaan
en uitvoeren van activiteiten.
De kinderen wordt geleerd om de aanwijzingen van de beroepskrachten op te volgen. De
beroepskrachten vragen de kinderen naar de verschoonruimte te gaan zodra ze uit bed komen. De
beroepskracht helpt één van de kinderen herinneren dat ze de handen moet wassen na het
plassen. Bij alle aanwijzingen wordt rekening gehouden met de leeftijd van de kinderen.
Conclusie: de voorwaarde behorende bij verantwoorde dagopvang wordt voldoende gewaarborgd.
Gebruikte bronnen




Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (de toezichthouder heeft gesproken met de
houder)
Interview (de toezichthouder heeft gesproken met de aanwezige beroepskrachten)
Observatie(s) (de groepen zijn geobserveerd tijdens vrij spelen)

Personeel en groepen
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'Personeel en groepen'. Per aspect
worden eerst de gegevens beschreven over het kindercentrum. Daarna volgt een oordeel op basis
van de wettelijke criteria.

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
De vaste beroepskrachten die op deze locatie worden ingezet, zijn in het personenregister
kinderopvang opgenomen en gekoppeld aan de houder. Dit is bij de jaarlijkse inspectie in mei 2018
gecontroleerd.
Daarnaast is vastgesteld dat de 13 beroepskrachten die na de laatste jaarlijkse inspectie in dienst
zijn gekomen, in het personenregister kinderopvang zijn gekoppeld aan deze houder.
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Conclusie: er wordt voldaan aan de onderzochte voorwaarden voor de verklaring omtrent het
gedrag en personenregister kinderopvang.

Opleidingseisen
De toetsing van de beroepskwalificaties van de beroepskrachten is gebaseerd op een steekproef.
Sinds de vorige jaarlijkse inspectie zijn acht nieuwe beroepskrachten in dienst getreden. Zij
voldoen aan de beroepskwalificatie-eisen.
Er zijn in de zomervakantie geen stagiaires werkzaam op deze locatie. Van de overige
beroepskrachten zijn de kwalificaties bij voorgaande inspecties al gecontroleerd.
Conclusie: er wordt voldaan aan de onderzochte voorwaarden voor opleidingseisen en eisen aan de
inzet van leerlingen.

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
Aantal beroepskrachten op de dag van inspectie:
groep
Ming Ming(max 6)
Milli
Linney
Tuc

leeftijd
0-1
1-2
2-3
3-4

jaar
jaar
jaar
jaar

aantal
aanwezige kinderen
2
7
4
4

aantal
aanwezige
beroepskrachten
1
2
2

aantal
benodigde
beroepskrachten
1
2
2

Op de dag van inspectie zijn de groepen Linney en Tuc samengevoegd. Er zijn 8 kinderen van 1-4
jaar (1x1 jaar, 3x2 jaar en 4x3 jaar) aanwezig met twee beroepskrachten.
Combinatieopvang
De kinderopvang is ook op zaterdag geopend. Op die dag kunnen kinderen van 0-8 jaar
opgevangen worden.
Uit presentielijsten van de voorgaande 4 weken blijkt dat er op zaterdagen maximaal drie kinderen
worden opgevangen tussen 0-4 jaar oud. Er wordt dan gebruik gemaakt van de stamgroepruimte
Ming Ming, vanwege de aangrenzende slaapkamer.
Conclusie: er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden met betrekking tot het aantal
beroepskrachten.

Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Van maandag t/m vrijdag biedt de houder opvang aan maximaal 40 kinderen in de leeftijd van 0-4
jaar.
Zij worden opgevangen in vier groepen:
naam groep
Ming Ming
Milli
Linney
Tuc

leeftijd
0-1
1-2
2-3
3-4

jaar
jaar
jaar
jaar

maximaal aantal
aanwezige kinderen
8
8
12
12
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Alleen op zaterdag biedt de houder gecombineerde opvang aan voor kinderen in de leeftijd van 0-8
jaar.
De maximale groepsgrootte van deze samengestelde groep is 14 kinderen (bron: pedagogisch
beleid Wonderboot).
De houder heeft, volgens het Landelijk Register Kinderopvang 8 plaatsen voor kinderen in de
leeftijd van 4-13 jaar.
De gecombineerde groep wordt getoetst aan de eisen van dagopvang, waarbij met name de
volgende kwaliteitseisen zijn beoordeeld:

De samengestelde groep betreft een vaste groep kinderen.

De kinderen in de samengestelde groep hebben vaste beroepskrachten.

De samengestelde groep heeft een afzonderlijke vaste eigen groepsruimte.

De samengestelde groep heeft een passend ingerichte groepsruimte.

De groep bestaat uit maximaal 16 kinderen.

De pedagogische praktijk is op orde.
Conclusie: er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden met betrekking tot stabiliteit voor de
opvang van kinderen.

Gebruikte bronnen








Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (de toezichthouder heeft gesproken met de
houder)
Interview (de toezichthouder heeft gesproken met de aanwezige beroepskrachten)
Personen Register Kinderopvang
Diploma(s)/kwalificatie(s) beroepskrachten (ingezien op locatie)
Overzicht structureel aanwezige personen (ingezien op locatie)
Presentielijsten (ingezien op locatie)
Personeelsrooster (ingezien op locatie)

Veiligheid en gezondheid
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'Veiligheid en gezondheid'. Per
aspect worden eerst de bevindingen beschreven over het kindercentrum. Daarna volgt een oordeel
op basis van de wettelijke criteria.

Veiligheids- en gezondheidsbeleid
Op basis van een steekproef uit de werkroosters van het personeel is beoordeeld dat dagelijks,
gedurende de gehele opvangtijd, minimaal één beroepskracht met een kwalificatie voor het
verlenen van eerste hulp aan kinderen werkzaam is geweest.
De houder heeft maatregelen genomen zodat beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding of
stagiaires de werkzaamheden uitsluitend kunnen verrichten terwijl zij gezien of gehoord kunnen
worden door een andere volwassene.
Van maandag t/m vrijdag zijn altijd meerdere beroepskrachten in het pand aanwezig en is door
aanwezigheid van ramen (ook tussen de groepsruimtes) zicht in de groepen van buitenaf.
Op zaterdag is er één beroepskracht in het pand aanwezig. De houder is de achterwacht en kan
middels camera's in de groepsruimte Ming Ming en de centrale speelhal meekijken met de
beroepskracht.
In de gebruiksruimten zijn tijdens de inspectie enkele onveilige of ongezonde aspecten
waargenomen:



in de groepen Ming Ming en Millie staan de handtassen van de beroepskrachten, geopend, op
de vensterbank in de stamgroepruimtes;
bij elke verschoontafel staat een spuitfles alcohol ketonatus 70%, binnen handbereik van
kinderen die verschoond worden. Dit is bij de jaarlijkse inspectie van april 2018 ook al
geconstateerd. De houder heeft toen aangegeven direct actie te ondernemen. De flessen
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alcohol worden echter telkens bijgevuld. De uiterste gebruiksdatum op de etiketten (april
2017) zou niet juist zijn;
één van de beroepskrachten verklaart de alcohol ketonatus 70% te gebruiken om
thermometers te desinfecteren na gebruik. De gebruiksdatum is verlopen en genoemd product
heeft geen virusdodende werking;
in de groep Ming Ming staat een fles Dettol desinfectie waarvan de uiterste gebruiksdatum is
verlopen. Op de fles staat met stift: niet weggooien.
in de groep Ming Ming staat een blanco spuitfles zonder etiket. Inhoud onbekend.
in de verschoonruimte van de groep Tuc staat een bak met schoonmaakmiddelen. Een van de
flessen heeft een origineel etiket met CIF (schoonmaakmiddel). Met stift staat erop geschreven
Dettol (desinfectiemiddel?);
in de groep Milli staat een fles ETOLcare. De beroepskracht verklaart dat er
schoonmaakmiddel én Dettol in zit. Zij gebruikt het voor desinfectie van het verschoonkussen.
De houder geeft aan dat er 'gewoon' een schoonmaakmiddel in zit.

Het veiligheids -en gezondheidsbeleid omvat geen plan van aanpak waarin in concrete termen is
aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen,
teneinde het risico met betrekking tot de genoemde risico's in te perken.
Herstelaanbod
De houder is in de gelegenheid gesteld om tot uiterlijk 10 september 2019 de volgende acties uit te
voeren:
-schoonmaakmiddelen in originele verpakking laten (de inhoud van de flessen moet overeenkomen
met het etiket);
-hanteer de uiterste gebruiksdatum, geen verlopen producten gebruiken;
-beroepskrachten instrueren de juiste producten voor de juiste toepassing te gebruiken (altijd
huishoudelijk reinigen en waar nodig desinfecteren met een toegestaan middel);
-lege flessen weggooien. Niet navullen met een ander product;
-glazen pompflessen afwassen, goed laten drogen en voorzien van een etiket waarop de vuldatum,
product (eventueel verdunning benoemen) en toepassing wordt geschreven.
-alle schoonmaakmiddelen buiten bereik van de kinderen plaatsen.
Voortgang
Op 22 augustus 2019 heeft de houder de huisregels van de locatie naar de toezichthouder gemaild.
Deze zijn aangevuld met werkafspraken betreffende het gebruik van schoonmaak- en
desinfectiemiddelen.
Conclusie: er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden.

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde na
herstelaanbod, is voldaan:
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 van een kindercentrum 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 3 onder c Besluit kwaliteit
kinderopvang)
Gebruikte bronnen





Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (de toezichthouder heeft gesproken met de
houder)
Interview (de toezichthouder heeft gesproken met de aanwezige beroepskrachten)
EHBO certificaat (op locatie ingezien)
Website (www.dewonderboot.nl)
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum
draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld.
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Pedagogische praktijk
In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder van een
kindercentrum er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin
kinderen zich bevinden:
a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de
autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt
geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen
voelen;
b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden,
cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat
te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving;
c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en
vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties
met anderen op te bouwen en te onderhouden;
d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen
aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met
anderen en een actieve participatie in de maatschappij.
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 2 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn:
a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum;
b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een
uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een
onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden
opgevangen;
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum
exploiteert en waar kinderen worden opgevangen;
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over
de kinderen die worden opgevangen;
e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd
hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn
of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres.
Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e
ingeschreven in het personenregister kinderopvang.
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang)
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De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling met de in artikel 1.50 derde lid van
de wet genoemde personen inclusief hemzelf.
(art 1.48d lid 3 Wet kinderopvang)
Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het
personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn
werkzaamheden aanvangen.
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang)
Opleidingseisen
Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent
aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 1
Regeling Wet kinderopvang)
Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat
wordt opgevangen, met dien verstande dat:
- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige
kinderen in een stamgroep wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel a, bij het
besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;
- indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep
verlaten, dit niet leidt tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit
buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten ten
opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit;
- in afwijking hiervan op tijdstippen genoemd in het pedagogisch beleidsplan minder
beroepskrachten kunnen zijn ingezet, met een maximum van drie uur.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang)
Gedurende de uren dat conform het pedagogische beleidsplan minder beroepskrachten worden
ingezet, wordt ten minste de helft van het conform de beroepskracht-kindratio benodigde aantal
beroepskrachten ingezet.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a en 7 lid 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang)
Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één
stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel
a van het Besluit kwaliteit kinderopvang.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Veiligheid en gezondheid
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
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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 van een kindercentrum 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 3 onder c Besluit kwaliteit
kinderopvang)
De houder van een kindercentrum 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)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens

Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

Gegevens houder

Naam houder
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

:
:
:
:

Kinderdagverblijf De Wonderboot
http://www.dewonderboot.nl
40
Nee

: Caroline Maria van de Kolk-Schuring
: 08183891
: Ja

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

:
:
:
:
:

GGD Twente
Postbus 1400
7500BK Enschede
053-4876700
Inge Kleinherenbrink

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

Planning

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

: Hengelo (O)
: Postbus 18
: 7550AA HENGELO OV

:
:
:
:
:
:

29-07-2019
09-09-2019
Niet van toepassing
13-09-2019
17-09-2019
17-09-2019

: 03-10-2019

13 van 14
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 29-07-2019
Kinderdagverblijf De Wonderboot te Hengelo

Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
Beste mevrouw kleinherenbrink,
Wij zijn het eens met het inspectierapport betreffende
Kinderdagverblijf de Wonderboot.
Met vriendelijke groet,
Ilse Bouwmann-Damhuis
Kinderdagverblijf De Wonderboot
Oldenzaalsestraat 603/7558 PX Hengelo
074-8526539/info@dewonderboot.nl
www.dewonderboot.nl
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