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Het onderzoek 

 

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een onaangekondigd incidenteel onderzoek. 

 

Beschouwing 

Peuteropvang de Sprankeltjes is een locatie met 14 kindplaatsen. De locatie bevindt zich in 

basisschool CBS de Enk. Naast peuteropvang is er ook sport BSO Spring gevestigd. De BSO en de 

peuteropvang delen de groepsruimte. 

 

Inspectiegeschiedenis  

• 3-07-2018: Onderzoek voor registratie: de toezichthouder van de GGD heeft de gemeente 

Brummen geadviseerd om Peuteropvang de Sprankeltjes te registreren met 12 kindplaatsen 

• 19-11-2018: Onderzoek na registratie: De locatie voldoet aan bijna alle eisen uit de Wet 

kinderopvang. Er is een tekortkoming geconstateerd op het domein Ouderrecht m.b.t. informatie 

• 27-03-2019: Nader onderzoek op het domein Ouderrecht: de overtreding die in 2018 is 

geconstateerd is niet langer aanwezig 

• 2020: In verband met de coronacrisis is er geen jaarlijks onderzoek uitgevoerd bij deze locatie. 

• 08-06-2021: jaarlijks onderzoek. De locatie voldoet aan de eisen uit de Wet kinderopvang die 

zijn getoetst. 

• 14-06-2022: jaarlijks onderzoek. Aan nagenoeg alle eisen wordt voldaan. Ten aanzien van de 

uitvoering van het gezondheidsbeleid is er een aandachtspunt geconstateerd. 

 

De gemeente Brummen heeft een herstelafspraak met de houder gemaakt. 

 

Voortgang  

Op verzoek van de gemeente Brummen is er een incidenteel onderzoek uitgevoerd op het 

geconstateerd aandachtspunt van juni. Houder heeft destijds aangegeven de zaken direct op te 

pakken. Dit is gebeurd. Er is herstel doorgevoerd en het punt voldoet. 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Veiligheid en gezondheid 

 

In het hoofdstuk ‘Veiligheid en gezondheid’ beoordeelt de toezichthouder de volgende 

onderwerpen: 

• veiligheids- en gezondheidsbeleid; 

 

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Houder heeft een veiligheids- en gezondheidsbeleid opgesteld. Deze is onder andere te vinden op 

de website. Het beleid heeft betrekking op de situatie op de locatie. 

 

De handhygiëne bij het verschonen is hier in opgenomen: 

Als er geen stromend water aanwezig is, dan is het gebruik van een desinfecterende handgel op 

alcoholbasis een alternatief. Dit werkt alleen als er geen zichtbaar vuil aan de handen zit. Wanneer 

er wel zichtbaar vuil op de handen zit worden de handen eerst gewassen bij de wastafel.  

• Voordat er verschoond wordt worden de handen eerst gewassen aan de wastafel. 

• Nadat alle kinderen verschoond zijn worden de handen wederom gewassen aan de wastafel. 

• Na het gebruik van de wastafel om handen te wassen na het verschonen wordt deze steeds 

opnieuw grondig gereinigd. Let op: er mogen geen anderen zaken op de wastafel liggen om 

kruisbesmetting te voorkomen! 

 

Daarnaast is een beschrijving opgenomen over het desinfecteren van de handen met handgel. 

 

Tijdens het locatiebezoek op 6 december is de werkwijze geobserveerd en nagevraagd bij de 

beroepskracht. Het verschoonmeubel is leeg en schoon. Er is handgel aanwezig en 

reinigingsdoekjes.  

 

De beroepskracht vertelt op welke manier zij handelt en dit is overeenkomstig de in het beleid 

vastgelegde procedure. 

Na elke luier worden de handen gedesinfecteerd en het verschoonkussen schoongemaakt met een 

reinigingsdoekje. 

 

Daarnaast is geobserveerd dat het aanrecht van het keukenblok leeg en schoon is.  

 

Conclusie 

Aan het onderzochte voorschrift wordt voldaan. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Website 

• Beleid veiligheid- en gezondheid (2022) 

 



 

 

5 van 8 

Definitief inspectierapport dagopvang incidenteel onderzoek 06-12-2022 

POV De Sprankeltjes te Eerbeek 

 

 

Overzicht getoetste inspectie-items 

Veiligheid en gezondheid 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de 

veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder 

draagt er zorg voor dat er in de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt 

gehandeld. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : POV De Sprankeltjes 

Website : http://www.kinderopvangspreng.nl 

Aantal kindplaatsen : 14 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Stichting Kinderopvang Eerbeek 

Adres houder : T.M.C. Asserstraat 28 

Postcode en plaats : 6961 XB Eerbeek 

KvK nummer : 52905241 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Noord- en Oost-Gelderland 

Adres : Postbus 3 

Postcode en plaats : 7200 AA Zutphen 

Telefoonnummer : 088-4433000 

Onderzoek uitgevoerd door :  Mevr. A. de Vries 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Brummen 

Adres : Postbus 5 

Postcode en plaats : 6970 AA BRUMMEN 
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Planning 

Datum inspectie : 06-12-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 08-12-2022 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 12-12-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 13-12-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 13-12-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 16-12-2022 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 

 

De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen. 

 

 

 

 

 

 

 


