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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd nader onderzoek. 
Dit betreft het nader onderzoek na aanwijzing met kenmerk CB/Z&S/DP/WK2016-7, d.d. 24 
oktober 2016. 
  
Het onderzoek heeft zich gericht op: 
 domein Veiligheid en Gezondheid 
  
De oordelen zijn gebaseerd op: 
- observaties; 
- documenten die zijn ingezien op de locatie zelf; 
- gesprekken met de beroepskrachten; 
- contact met de locatiemanager 

 
Beschouwing 
Feiten over het KDV 
Kinderdagverblijf Klein maar Dapper (Maaswijk) betreft een peuterdagopvang en is gevestigd in 
het gebouw van de openbare basisschool Annie M.G. Schmidt aan de Martina Kramersstraat 2 te 
Spijkenisse. 
Het kinderdagverblijf heeft twee stamgroepen waar kinderen in de leeftijdscategorie van 2-4 jaar in 
worden opgevangen. Iedere groep bestaat uit maximaal 12 kindplaatsen. 
  
  
Inspectiegeschiedenis 
13-07-2016 Jaarlijks onderzoek; overtredingen betreft Veiligheid en Gezondheid. 
21-10-2015 Jaarlijks onderzoek; overtredingen betreft personeel en groepen, en ouderrecht. 
31-10-2014 Jaarlijks onderzoek; overtredingen betreft voorschoolse educatie en opvang in de 
groepen. 
11-02-2013 onderzoek na registratie; een overtreding betreft opvang in groepen. 
  
  
Bevindingen op hoofdlijnen 
Tijdens dit nader onderzoek is geconstateerd dat de overtredingen op het domein Veiligheid en 
Gezondheid zijn opgeheven. 

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
De gemeente wordt geadviseerd de handhaving met betrekking tot het domein Veiligheid en 
Gezondheid op te heven. 
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Observaties en bevindingen 

 

Veiligheid en gezondheid 

 
  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
De risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid is herzien in oktober 2016. 
Voor de inventarisatie veiligheid is gebruik gemaakt van de papieren methode van Consument en 
Veiligheid. Voor de inventarisatie gezondheid is gebruik gemaakt van de papieren methode van het 
LCHV. 
  
  
Klein Maar Dapper voert jaarlijks een inventarisatie van de veiligheids- en gezondheidsrisico's uit. 
De risico’s worden per groepsruimte door de houder geïnventariseerd. De protocollen/werk-
instructies/richtlijnen worden terugkerend in vergaderingen besproken. 
  
  
Overtreding 2016: 
Uit het onderzoek van 13-07-2016 bleek dat de risico-inventarisatie veiligheid niet de actuele 
situatie beschreef, in de praktijk waren meer risico's aanwezig dan in de risico-inventarisatie stond 
beschreven. Hierdoor waren de risico's onvoldoende gereduceerd. 
Hierdoor werd niet voldaan aan de wettelijke vereisten. 
  
  
Voortgang: 
De herziene risico-inventarisatie is middels een steekproef beoordeeld en niet volledig inhoudelijk 
bekeken. De toezichthouder heeft ingezien dat de geïnventariseerde risico's overeenkomen met de 
actuele situatie op het kindercentrum. In het verslag heeft de houder ook de nodige maatregelen 
en/of afspraken beschreven. 
Hiermee wordt voldaan aan de wettelijke vereisten. 
  
  
Conclusie: 
De overtreding betreft de risico-inventarisatie is opgeheven. 
  
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Interview (aanwezige beroepskrachten) 
 Observaties 
 Risico-inventarisatie veiligheid 
 Risico-inventarisatie gezondheid 
 Actieplan veiligheid 
 Actieplan gezondheid 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 

Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en 

peuterspeelzaalwerk) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : klein maar dapper 
Website : http://www.kleinmaardapper-spijkenisse.nl 
Aantal kindplaatsen : 14 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Klein maar Dapper 
Adres houder : Noorderhavenkade 71b 
Postcode en plaats : 3039RJ Rotterdam 
Website : www.kleinmaardapper-spijkenisse.nl 
KvK nummer : 53039068 
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. Can 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Nissewaard 
Adres : Postbus 25 
Postcode en plaats : 3200AA Spijkenisse 
 
Planning 
Datum inspectie : 24-01-2017 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 14-02-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 14-02-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 14-02-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 14-02-2017 
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