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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.
In dit nader onderzoeksrapport komt alleen de overtreding aan bod die tijdens de jaarlijkse
inspectie 10-07-2018 is geconstateerd.
De hersteltermijn hiervoor is drie maanden en is op 10-10-2018 verstreken. De bevindingen van
het nader onderzoek zijn weergegeven in dit inspectie rapport.

Beschouwing
Deze beschouwing beschrijft de resultaten van het nader onderzoek.
Op grond van de bevindingen tijdens de inspectie 10-07-2018 heeft er op 16-10-2018 een nader
onderzoek plaatsgevonden met betrekking tot de volgende kwaliteitseis:

Domein Veiligheid en gezondheid; voorwaarde ehbo certificaat.
Na de feiten over kinderdagverblijf De Company, locatie Peuterspelen de Wizard, en de
inspectiegeschiedenis, volgen de bevindingen op hoofdlijnen.
Feiten over peuterspelen de Wizard
Peuterspelen de Wizard is geopend in januari 2015. Het maakt deel uit van opvangorganisatie de
Company, een kleinschalige opvangorganisatie welke meerdere locaties in Deventer in exploitatie
heeft.
De peuterspeelgroep heeft de beschikking over een grote groepsruimte in een hoek van
basisschool de Wizard. Deze ruimte wordt gedeeld met de jongste kinderen van de BSO.
In het peuterspelen concept worden gedurende de ochtenden maximaal 16 kinderen opgevangen.
Inspectiegeschiedenis

er zijn in 2016 en 2017 geen overtredingen geconstateerd;

10-07-2018 jaarlijks onderzoek: een tekortkoming geconstateerd op het domein veiligheid en
gezondheid.
Bevindingen op hoofdlijnen
Tijdens het nader onderzoek met betrekking tot het domein veiligheid en gezondheid is
geconstateerd dat de tekortkoming is hersteld. De toezichthouder stelt vast dat Peuterspelen de
Wizard voldoet aan de Wet kinderopvang.
Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Veiligheid en gezondheid

Veiligheids- en gezondheidsbeleid
In het rapport dat is opgesteld naar aanleiding van het jaarlijks onderzoek 10-07-2018 staat het
volgende beschreven:
De houder draagt er niet volledig zorg voor dat er gedurende de opvang te allen tijde ten minste
één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen
conform de Regeling Wet kinderopvang. De beroepskrachten zelf hebben nog geen erkent
certificaat behaald en de houder heeft geen geldig certificaat voor het verlenen van eerste hulp aan
kinderen conform de in de Regeling Wet kinderopvang kunnen overleggen van een andere
volwassene in het gebouw.
Bevindingen nader onderzoek 16-10-2018:
De houder draagt er zorg voor dat er gedurende de opvang te allen tijde ten minste één
volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen
conform de Regeling Wet kinderopvang. De aanwezige beroepskracht toont een geldig certificaat
aan voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen conform de in de Regeling Wet kinderopvang.
Conclusie
De getoetste voorwaarde van het domein veiligheid en gezondheid is conform de Wet
Kinderopvang.
Gebruikte bronnen:

Interview (beroepskracht)

EHBO certificaat
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Overzicht getoetste inspectie-items
Veiligheid en gezondheid
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
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
Website
Vestigingsnummer KvK
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:
:

De Company Deventer BV
http://www.de-company.nl
082030560000
16
Ja*

* De inhoud van dit rapport wordt gedeeld met de Inspectie van het Onderwijs. De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht
op de kwaliteit van de voorschoolse educatie op de kinderdagverblijven (voorscholen) en kan onder andere op basis van het
GGD-rapport besluiten tot een onderzoek. Tevens bekijkt de Inspectie van het Onderwijs of er in de gemeente afspraken zijn
gemaakt over de voor- en vroegschoolse educatie. (Artikel 1.63 lid 6 Wet kinderopvang).

Gegevens houder
Naam houder
Adres houder
Postcode en plaats
Website
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

:
:
:
:
:
:

De Company Deventer B.V.
Doornenburg 201
7423BE Deventer
www.de-company.nl
08203056
Ja

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

:
:
:
:
:

GGD IJsselland
Postbus 1453
8001BL ZWOLLE
038-4 281 686
Ellen Jager

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Deventer
: Postbus 5000
: 7400GC DEVENTER

Gegevens toezicht

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

:
:
:
:
:
:

16-10-2018
Niet van toepassing
Niet van toepassing
16-10-2018
16-10-2018
16-10-2018

: 30-10-2018
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