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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. 
Onderzoek op basis van documenten, op verzoek van de Gemeente Lelystad. 
 

Beschouwing 
Inleiding 
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over het 
kindercentrum en de inspectiegeschiedenis, volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden 
elders in het rapport verder uitgewerkt. 
   
Algemene informatie 
Per 01-04-2017 is KDV Jessi Kidz opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). KDV 
Jessi Kidz is gevestigd aan Breehorn 80 te Lelystad. Op hetzelfde adres is ook BSO Jessi Kidz 
gevestigd. KDV Jessi Kidz heeft 23 kindplaatsen (16 kinderen in de peutergroep en 7 kinderen in 
de babygroep). De opvang bij KDV Jessi Kidz wordt aangeboden op maandag t/m vrijdag. 
  
In de zomervakantie van 2018 is Jessi Kidz voor een verbouwing tijdelijk verhuisd naar Schor 1. Na 
de zomervakantie heeft de kinderopvang zijn intrek weer genomen in het pand aan de Breehorn.  
  
Inspectiegeschiedenis 
De afgelopen jaren hebben de volgende inspecties plaatsgevonden: 
 25-02-2019, Nader onderzoek. Advies: handhaving op beleid veiligheid en gezondheid. 

Overige punten hersteld. 
 01-11-2018, Jaarlijks onderzoek. Advies: handhaving na herstelaanbod op pedagogisch beleid, 

personenregister kinderopvang (PRK), mentorschap en beleid en praktijk veiligheid en 
gezondheid. 

 12-07-2018, Onderzoek voor registratie i.v.m. tijdelijke verhuizing. Advies: opnemen in het 
landelijk register. 

 22-09-2017, Nader onderzoek. Advies na herstelaanbod: geen handhaving. 
 09-05-2017, Onderzoek na registratie. Advies: handhaving domein ouderrecht. 
 17-02-2017, Onderzoek voor registratie. Advies: opnemen in het landelijk register. 
  
  
Huidige inspectie 
Op 26-06-2019 werd op verzoek van de Gemeente Lelystad dit nader onderzoek op basis van 
documenten uitgevoerd. De houder heeft hiertoe een bijgesteld beleidsplan veiligheid en 
gezondheid toegestuurd. 
  
Conclusie 
Het beleidsplan veiligheid en gezondheid voldoet aan de gestelde eisen. Met een aandachtspunt dat 
tijdens het volgende jaarlijkse onderzoek zal worden meegenomen. 
 

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

Veiligheid en gezondheid 
Tijdens het nader onderzoek op 25-02-2019 werd het volgende geconstateerd: 
 
"De houder heeft op 25-02-2019 het aangepaste beleidsplan veiligheid en gezondheid toegestuurd 
aan de toezichthouder.  
 
Voornaamste risico's met grote gevolgen in het beleidsplan 
 
Nog aan te passen: 
Het is dus nodig, voor de helderheid en werkbaarheid van het beleid en de leesbaarheid voor 
medewerkers en ouders, de voornaamste risico's te scheiden van de risico's met kleinere gevolgen 
en hiervan twee aparte stukjes te maken. Hierdoor zal het voor medewerkers duidelijker worden 
welke maatregelen de hoogste prioriteit hebben in het dagelijkse werk en welke meer passen bij 
'het leren omgaan met' in de pedagogische aanpak. 
 
 
Onvoldoende beschreven in het beleidsplan: 
 De wijze waarop handen worden gereinigd na het verschonen bij de commode waar geen 

kraan is, wordt nu beschreven in het beleidsplan. Er wordt handalcohol gebruikt - in het beleid 
staat echter: "wij gebruiken daarom desinfecterende zeep" in plaats van 'desinfecterende gel'. 
De houder dient dit nog te verbeteren.  

 Er is cameratoezicht voor het vierogenprincipe. Dit is echter niet beschreven in het 
beleidsplan; er wordt slechts verwezen naar een protocol.  

 
Plan van aanpak 
 
Er is een actieplan toegevoegd aan het beleidsplan. Hierop is echter niets ingevuld. 
 
Inzichtelijk maken van veiligheid- en gezondheidsbeleid 
 
Onvoldoende: 
 
Ook wordt in de inleiding gesteld: "Daarnaast hebben wij beschreven hoe het beleid inzichtelijk 
gemaakt wordt voor beroepskrachten en stagiaires". Dit punt is echter niet terug te vinden in het 
toegestuurde beleidsplan. Het is dan ook niet duidelijk op welke wijze de beroepskrachten, 
beroepskrachten in opleiding, stagiaires en vrijwilligers op de hoogte worden gehouden van het 
actuele beleid. 
 
Conclusie 
Het beleidsplan veiligheid en gezondheid voldoet niet geheel aan de eisen." 
 
 
 
 
 
 
  
 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder heeft op 19-06-2019 aan de Gemeente het bijgestelde Beleid Veiligheid en Gezondheid 
toegestuurd.  
 
In het beleidsplan zijn de risico's voor de KDV leeftijd en de BSO leeftijd nu veelal van elkaar 
gescheiden, wat de leesbaarheid ten goede komt.  
 



 

5 van 7 
Definitief inspectierapport dagopvang nader onderzoek 26-06-2019 

Jessi Kidz te Lelystad 

Voornaamste risico's  
De voornaamste risico's met mogelijk grote gevolgen op gebied van veiligheid, gezondheid en 
sociale veiligheid zijn duidelijker beschreven en er is onderscheid gemaakt tussen risico's met grote 
en kleine gevolgen. 
 
De voornaamste risico's voor het KDV op gebied van verbranding, verstikking, vallen van hoogte, 
vergiftiging en vermissing worden besproken. Er worden maatregelen genoemd om de risico's te 
verkleinen. Niet in alle gevallen wordt toegelicht wat wordt gedaan wanneer een risico zich 
onverhoopt toch realiseert (hoe wordt gehandeld bij calamiteiten bijvoorbeeld). 
 
Beleid en praktijk 
De handelingen omtrent het handen wassen na gebruik van de commode zijn nu concreet 
beschreven en komen overeen met de praktijk. Het gebruik van camera's voor het vierogen-
principe is verwijderd, omdat is besloten de camera's (nog) niet in te zetten. 
 
Plan van aanpak 
Er is een actielijst toegevoegd. Bijvoorbeeld: EHBO dozen controleren - uitgevoerd mei 2019, 
opnieuw over 6 maanden. 
 
Inzichtelijk maken beleid 
Er is een beschrijving toegevoegd van de wijze waarop het beleid inzichtelijk wordt gemaakt voor 
beroepskrachten en stagiaires: op elk teamoverleg wordt een onderdeel van het beleid of een 
thema besproken, zodat iedereen op de hoogte blijft. Nieuwe medewerkers worden ingewerkt op 
het beleid veiligheid en gezondheid. 
De uitvoering hiervan in de praktijk zal worden meegenomen tijdens het volgende jaarlijkse 
onderzoek. 
 
Conclusie 
Het beleid veiligheid en gezondheid is voldoende aangepast - met een aandachtspunt voor de 
houder: het beschrijven van de handelwijze indien bepaalde risico's zich verwezenlijken. Dit punt 
zal worden meegenomen tijdens het volgende jaarlijkse onderzoek. 
 
 

Gebruikte bronnen 

 Beleid veiligheid- en gezondheid (Juni 2019, Jessi Kidz.) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 
 

Veiligheid en gezondheid 
 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is 
aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, 
teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het 
risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich 
verwezenlijken. 
De houder van een kindercentrum beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op het inperken van 
het risico op grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze waarop hij de dagopvang zodanig 
organiseert dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair de werkzaamheden 
uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder c Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en 
gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, 
beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder e Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Jessi Kidz 
Vestigingsnummer KvK : 000028897080 
Aantal kindplaatsen : 23 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : 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 : J. Doebar 
KvK nummer : 59622539 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Flevoland 
Adres : Postbus 1120 
Postcode en plaats : 8200BC LELYSTAD 
Telefoonnummer : 088-0029910 
Onderzoek uitgevoerd door :  A Lems 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Lelystad 
Adres : Postbus 91 
Postcode en plaats : 8200AB LELYSTAD 
 

Planning 
Datum inspectie : 26-06-2019 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 09-07-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 09-07-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 09-07-2019 

Openbaar maken inspectierapport :  
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