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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 
Algemene kenmerken 
Kinderdagverblijf (KDV) Fleurig! is gevestigd aan de Dovenetelweg te Zaandam. Het KDV heeft 

twee stamgroepen, een verticale groep voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar en een 
peutergroep voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Elke stamgroep biedt opvang voor 

maximaal 12 kinderen. Voor het buitenspelen wordt gebruik gemaakt van een eigen, omheinde 

tuin. 
 

Op 14 januari 2020 heeft GGD Zaanstreek/Waterland in opdracht van gemeente Zaanstad een 
nader onderzoek uitgevoerd. Dit nader onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van een 

geconstateerde tekortkoming tijdens de inspectie van 24 oktober 2019. De houder heeft van de 
gemeente Zaanstad een handhavingsbrief d.d. 2 december 2019, vooraankondiging last onder 

dwangsom, ontvangen met daarin het verzoek de overtreding te beëindigen en beëindigd te 

houden. 
 

Bevindingen 
Tijdens het nader onderzoek is gebleken dat er geheel wordt voldaan aan de getoetste voorwaarde. 

Zie voor inhoudelijke motivatie verderop in dit rapport. 

 

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

Veiligheid en gezondheid 
Tijdens het jaarlijks onderzoek van 24 oktober 2019 is geconstateerd dat er niet geheel wordt 

voldaan aan het item 'veiligheid en gezondheid'. 

  
 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Rapport van 24 oktober 2019: 

Volgens de roosters van week 41 t/m 43 van 2019 is er niet te allen tijde een beroepskracht met 

EHBO/BHV certificaat aanwezig dat voldoet aan de eisen van de Wet Kinderopvang. 
 

Bijvoorbeeld week 41: 
07 oktober: 7.15 - 8.00 uur 

08 oktober: 7.15 - 8.00 uur en 17.00-18.15 uur 

09 oktober: gehele dag wel EHBO conform Wet kinderopvang aanwezig 
10 oktober: gehele dag niet 

11 oktober: 16.30 - 18.15 uur 
 

Huidig onderzoek 
De houder heeft personeelsroosters van week 44 van 2019 t/m week 2 van 2020 opgestuurd. 

Hieruit blijkt dat de houder per direct de overtreding heeft verholpen. De houder heeft van week 44 

t/m 17 december 2019 de twee beroepskrachten met geldig EHBO-certificaat zodanig ingeroosterd 
dat er te allen tijde één van de twee beroepskrachten op het KDV aanwezig was. 

 
Op 17 december 2019 hebben nog twee beroepskrachten aantoonbaar hun EHBO/BHV-certificaat 

(Eerste hulp bij werken met kinderen, nibhv) behaald. 

 
Uit de roosters van week 44 van 2019 t/m week 2 van 2020 is gebleken dat er ten allen tijden een 

volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen 
conform de Regeling Wet kinderopvang.  

 

In januari zullen twee beroepskrachten eveneens de cursus Eerste hulp bij het werken met 
kinderen van het nibhv volgen. Na het behalen van de cursus zijn alle beroepskrachten werkzaam 

bij KDV Fleurig! in bezit van een EHBO/BHV-certificaat conform de Regeling Wet kinderopvang. 
 

Conclusie 
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden met betrekking tot veiligheid en gezondheid. 

 

Gebruikte bronnen 

 EHBO certificaten 

 Personeelsrooster (week 44 van 2019 t/m week 2 van 2020) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Veiligheid en gezondheid 
 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

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 : Kinderdagverblijf Fleurig! 
Website : http://www.kdv-fleurig.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000032997663 

Aantal kindplaatsen : 24 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 
Naam houder : Wendy Kingma 

KvK nummer : 72392177 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Zaanstreek-Waterland 

Adres : Vurehout 2 
Postcode en plaats : 1507EC ZAANDAM 

Telefoonnummer : 0900-2545454 
Onderzoek uitgevoerd door :  J. Kunze 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Zaanstad 
Adres : Postbus 2000 

Postcode en plaats : 1500GA Zaandam 
 

Planning 
Datum inspectie : 14-01-2020 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 14-01-2020 
Verzenden inspectierapport naar houder : 15-01-2020 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 15-01-2020 

Openbaar maken inspectierapport : 05-02-2020 
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