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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 aangekondigd nader onderzoek. 
Op verzoek van de gemeente Leidschendam-Voorburg heeft toezichthouder op 21-10-2019 een 
nader onderzoek uitgevoerd. Het betreft een bezoek aan de locatie. 
In dit nader onderzoek is de voorwaarde waaraan tijdens de voorgaande, reguliere inspectie niet 
werd voldaan opnieuw beoordeeld. 
 
Het betreft de volgende voorwaarde: 
 
- Veiligheids- en gezondheidsbeleid. 
 

Beschouwing 
BSO Het Spektakel maakt onderdeel uit van kinderopvangorganisatie Vlietkinderen. 
Locatie Het Spektakel is een kindercentrum met 4 basisgroepen en biedt opvang aan maximaal 75 
kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar. De BSO is gevestigd in het gebouw van de scouting 
vereniging Satoko Kithara. 
 
Op 7-10-2019 heeft de gemeente Leidschendam-Voorburg de houder een aanwijzing gegeven om 
de overtreding geconstateerd tijdens de regulier inspectie op 13-08-2019, te herstellen. 
Op verzoek van de gemeente Leidschendam-Voorburg heeft toezichthouder op 17-10-2019  een 
nader onderzoek uitgevoerd. In dit nader onderzoek is de desbetreffende voorwaarde waaraan 
tijdens de reguliere inspectie niet werd voldaan opnieuw beoordeeld tijdens een bezoek op locatie. 
 

Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
De houder heeft de aanwijzing van de gemeente opgevolgd 
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Observaties en bevindingen 
 
 

Veiligheid en gezondheid 
 
Inleiding 
Met het oog op veiligheid en gezondheid is het uitgangspunt van de Wet IKK: kinderen beschermen 
tegen de voornaamste grote risico’s en leren omgaan met kleine risico’s.  
Om dit in de praktijk te kunnen toepassen is het nodig dat er inzicht is in de risico’s. 
Daarom moet elk kinderdagverblijf en elke bso een veiligheids- en gezondheidsbeleid hebben 
waarin de risico’s van de betreffende opvanglocatie staan omschreven. 
 
Veiligheids-en gezondheidsbeleid 
Op iedere locatie voor kinderopvang dient een actueel veiligheid-en gezondheidsbeleid aanwezig te 
zijn. Dit beleid vormt het uitgangspunt voor het handelen in de praktijk. 
Het beleid dient cyclisch te zijn en houder moet er voor zorgdragen dat in de praktijk volgens het 
veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt gehandeld.  
 
Het doel is dat alle medewerkers zich bewust zijn van de risico’s en zich verantwoordelijk voelen 
voor het opstellen en uitvoeren van het beleid.  
Hierdoor wordt de veiligheid en gezondheid van de kinderen zoveel mogelijk gewaarborgd. 
 
EHBO 
Sinds 1 januari 2018 dient er tijdens de openingstijden van het kindercentrum altijd minimaal één 
volwassene aanwezig te zijn die gekwalificeerd is om eerste hulp te verlenen aan kinderen. 
  

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Beoordeling door toezichthouder 
De houder heeft voor dit kindercentrum een veiligheid- en gezondheidsbeleid opgesteld, dat 
voldoet aan de gestelde eisen. 
 
Naar aanleiding van de overtreding geconstateerd tijdens de jaarlijkse inspectie op 13-08-2019 
heeft de houder direct maatregelen getroffen. 
 
Op de dag van de inspectie zijn meerdere volwassenen aanwezig die beschikken over een EHBO-
diploma conform de regeling Wet kinderopvang. 
 
Hiermee wordt voldaan aan de wettelijk gestelde kwaliteitseisen. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview 
 Observatie(s) 
 EHBO certificaten 
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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 buitenschoolse opvang 
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 art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; 
art 9b Regeling Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Het Spektakel 
Vestigingsnummer KvK : 000011672331 
Aantal kindplaatsen : 75 
 

Gegevens houder 
Naam houder : Stichting Vlietkinderen 
Adres houder : Bucaillestraat 6 
Postcode en plaats : 2273CA Voorburg 
Website : http://www.vlietkinderen.nl 
KvK nummer : 27280272 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Haaglanden 
Adres : Postbus 16130 
Postcode en plaats : 2500BC 's-Gravenhage 
Telefoonnummer : 070-3537224 
Onderzoek uitgevoerd door :  M. Rietveld 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Leidschendam-Voorburg 
Adres : Postbus 905 
Postcode en plaats : 2270AX VOORBURG 
 

Planning 
Datum inspectie : 17-10-2019 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 21-10-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 21-10-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 21-10-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 11-11-2019 
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