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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.
Op grond van de bevindingen tijdens de inspectie d.d. 04-10-2019 heeft er op 03-02-2020 een
nader onderzoek plaatsgevonden met betrekking tot de volgende kwaliteitseis:

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode.

Beschouwing
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over de
peuterspeelzaal en de inspectiegeschiedenis, volgen de bevindingen op hoofdlijnen. Deze worden
elders in het rapport verder uitgewerkt.
Feiten over de peuterspeelzaal
Peuterspeelzaal De Smurfen in Hoonhorst (Dalfsen) is een zelfstandige peuterspeelzaal. Naast
dagopvang wordt er op deze locatie ook buitenschoolse opvang geboden.
In het Landelijk Register Kinderopvang staat peuterspeelzaal De Smurfen (KDV) geregistreerd met
16 kindplaatsen.
Inspectiegeschiedenis

04-04-2018 onderzoek na registratie: alle getoetste voorwaarden voldoen aan de eisen uit de
Wet kinderopvang.

04-10-2019 jaarlijks onderzoek: er is een overtreding geconstateerd met berekking tot de
meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
In 2017 heeft i.v.m. de harmonisatie peuterspeelzalen, in overleg met de gemeente, geen inspectie
plaatsgevonden.
Bevindingen op hoofdlijnen
Tijdens dit nader onderzoek voldoet de getoetste voorwaarde aan de eisen uit de Wet
kinderopvang.

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

Veiligheid en gezondheid

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
In het rapport dat is opgesteld naar aanleiding van het jaarlijks onderzoek d.d. 04-10-2019 staat
het volgende beschreven:
Uit de interviews met twee beroepskrachten is gebleken dat de houder informatieavonden
aangeboden heeft om de kennis en het gebruik van de meldcode te bevorderen. De
beroepskrachten konden de toezichthouder echter niet de inhoud van het nieuwe afwegingskader
en de handelwijze met betrekking tot de vertrouwensinspecteur kinderopvang vertellen.
Op 03-02-2020 heeft de toezichthouder met de aanwezige beroepskracht gesproken.
Zij was op de hoogte van de meldcode en wisten tevens het nieuwe afwegingskader en de rol van
de vertrouwensinspecteur te benoemen.
Conclusie
De getoetste voorwaarde bij het domein Veiligheid en gezondheid is conform de Wet kinderopvang.

Gebruikte bronnen



Interview (beroepskracht)
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
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Overzicht getoetste inspectie-items
Veiligheid en gezondheid
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De houder van een kindercentrum stelt voor het personeel een meldcode vast waarin stapsgewijs
wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan
en die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden.
De door de houder voor het personeel vast te stellen meldcode bevat ten minste de volgende
elementen:
a. een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan door het
personeel met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;
b. een afwegingskader op basis waarvan het personeel het risico op en de aard en de ernst van het
huiselijk geweld of de kindermishandeling weegt en dat het personeel in staat stelt te beoordelen
of sprake is van dusdanig ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling, dan wel van een
vermoeden daarvan, dat een melding is aangewezen;
c. een toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen van
het stappenplan, inclusief vermelding van de functie van degene die eindverantwoordelijk is voor
de beslissing over het al dan niet doen van een melding;
d. indien van toepassing, specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld, die speciale
kennis en vaardigheden van personeel vereisen;
e. specifieke aandacht voor de wijze waarop het personeel omgaat met gegevens waarvan zij het
vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden.
(art 1.51a lid 1, 2 3 en 5 Wet kinderopvang; art 5 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Het door de houder van een kindercentrum in de meldcode vastgestelde stappenplan bevat ten
minste de volgende stappen:
a. het in kaart brengen van de signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;
b. collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het advies- en meldpunt huiselijk geweld en
kindermishandeling (Veilig Thuis) of een deskundige op het gebied van letselduiding;
c. een gesprek met de ouders en, indien mogelijk, het kind;
d. het toepassen van het afwegingskader, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b;
het beslissen over:
- het doen van een melding, en
- het inzetten van de noodzakelijke hulp.
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang; art 5 lid 1 onder a en 2 Besluit kwaliteit
kinderopvang)
De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode.
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang)
De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze, dat hij
onverwijld in overleg treedt met de vertrouwensinspecteur kinderopvang. indien hem bekend is
geworden dat een bij de onderneming werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft
gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die
gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang. Indien uit het overleg blijkt dat sprake is
van een redelijk vermoeden dat een persoon zich schuldig heeft gemaakt aan een dergelijk misdrijf
doet de houder onverwijld aangifte bij een opsporingsambtenaar en stelt hij de
vertrouwensinspecteur kinderopvang onverwijld in kennis.
(art 1.51b lid 1, 2 en 5 Wet kinderopvang)
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De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat,
indien het een bij de houder werkzaam persoon op enigerlei wijze bekend is geworden dat een
ander ten behoeve van die houder werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft
gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die
gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang, deze persoon de houder daarvan
onverwijld in kennis stelt. Indien degene die van het vermoeden op de hoogte moet worden gesteld
dezelfde persoon is als degene die zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan dit misdrijf,
is artikel 1.51c lid 1 en 2 Wet kinderopvang van toepassing.
(art 1.51b lid 3, 4 en 5 Wet kinderopvang)
De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat,
indien een bij de onderneming werkzaam persoon bekend is geworden dat de natuurlijke persoon
die tevens houder is zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de
zeden of mishandeling jegens een kind dat gebruik maakt van de door de houder geboden
kinderopvang, deze persoon in contact kan treden met de vertrouwensinspecteur kinderopvang en
in geval van een redelijk vermoeden onverwijld aangifte doet bij een daartoe aangewezen
opsporingsambtenaar.
(art 1.51c Wet kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

: peuterspeelzaal De Smurfen
: 16
: Nee

Gegevens houder
Naam houder
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

: Mariëtte Johanna Aleida ten Hof-Blankvoort
: 62277197
: Ja

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

:
:
:
:
:

GGD IJsselland
Postbus 1453
8001BL ZWOLLE
038-4 281 686
I. Mars

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Dalfsen
: Postbus 35
: 7720AA DALFSEN

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

:
:
:
:
:
:

03-02-2020
Niet van toepassing
Niet van toepassing
03-02-2020
03-02-2020
03-02-2020

: 17-02-2020

7 van 7
Definitief inspectierapport dagopvang nader onderzoek 03-02-2020
peuterspeelzaal De Smurfen te Dalfsen

