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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 dinsdag 4 september 2018 heeft de toezichthouder kinderopvang in opdracht van de gemeente 
Cuijk een nader onderzoek uitgevoerd bij het kindercentrum Klein Geluk. 

Het onderzoek bestaat uit een documentenonderzoek. 
  
Tijdens dit nader onderzoek zijn de voorwaarden waaraan bij de vorige inspectie niet werd voldaan 
opnieuw bekeken. Het onderzoek heeft zich gericht op het onderdeel Veiligheid en gezondheid; het 
plan van aanpak en de aanwezigheid van de EHBO-diploma's. 
  
Inspectiegescheidenis 

14-03-2017; onderzoek voor registratie: advies opnemen in het register. 

15-12-2017: onderzoek na registratie; 2 overtredingen op het domein veiligheid en gezondheid 
(plan van aanpak beleid veiligheid en gezondheid en EHBO-diploma). 
  
Dinsdag 4 september 2018 
De houder heeft het aangepast beleid veiligheid en gezondheid en twee EHBO- diploma's 

toegestuurd. Deze zijn opnieuw beoordeeld. 
  
Conclusie 
Uit het huidige onderzoek is gebleken dat de houder voldoet aan de getoetste voorwaarden. 
De toelichting op de bevindingen van de toezichthouder kunt u lezen in het vervolg van dit rapport. 
Aan het einde van dit rapport treft u een overzicht aan van de inspectie-items die zijn beoordeeld. 

 
Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Veiligheid en gezondheid 
 
Binnen dit domein zijn de voorwaarden welke niet voldeden tijdens het onderzoek na registratie 
opnieuw onderzocht. 

  
 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 
De houder heeft het beleid veiligheid en gezondheid aangepast. Het beleid bevat een plan van 
aanpak met daarin de grootste risico's en hoe te handelen als deze risico's zich voordoen. 

  

De houder heeft de EHBO - certificaten aangeleverd. Beiden certificaten voldoen. 
  
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de onderzochte voorwaarden. 
 
 

Gebruikte bronnen: 
• Beleid veiligheid- en gezondheid ((Format) Beleidsplan Veiligheid en gezondheid versie maart 

2018) 
• EHBO - certificaten (nibhv) van twee beroepskrachten 
• Jaarplanning vergaderingen Klein Geluk (protocollen/documenten) 2018 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Veiligheid en gezondheid 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

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 3 onder c 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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Peuterspeelzaal Klein Geluk 

Website : http://www.peuterspeelzaalkleingeluk.nl 
Aantal kindplaatsen : 14 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Stichting Klein Geluk 

Adres houder : De Messemaker 31 
Postcode en plaats : 5431KT Cuijk 
KvK nummer : 69587450 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Hart voor Brabant 
Adres : Postbus 3024 
Postcode en plaats : 5003DA Tilburg 

Telefoonnummer : 088-3686845 
Onderzoek uitgevoerd door :  C. van  Hulst 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Cuijk 
Adres : Postbus 10001 
Postcode en plaats : 5430DA CUIJK 

 
Planning 
Datum inspectie : 04-09-2018 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 04-09-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 04-09-2018 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 04-09-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 25-09-2018 
 
 
 

 
 
 
 

 


