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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd incidenteel onderzoek. 
Naast het reguliere, jaarlijkse, onaangekondigde inspectiebezoek vinden er ook niet reguliere 
inspectiebezoeken plaats op basis van een steekproef. In dat kader heeft vandaag, 7 oktober 2014, 
één van de toezichthouders, van de afdeling Toezicht op de Kinderopvang GGD Haaglanden, een 

bezoek gebracht aan deze locatie. 
  
Dit jaar is tijdens deze steekproef gecontroleerd op het uitvoeren van de risico-inventarisatie 
gezondheid en veiligheid. 

 
Beschouwing 
Kinderdagverblijf Small is een kindercentrum met 3 groepen en biedt opvang aan maximaal 36 
kinderen in de leeftijd van 0–4 jaar. 

Deze locatie is geopend sinds sinds 2010. 

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
Tijdens dit incidentele onderzoek, op basis van een steekproef, zijn op de onderzochte items geen 
overtredingen geconstateerd. 
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Observaties en bevindingen 

 

Veiligheid en gezondheid 

 
  
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
De meest recente risico-inventarisaties, zowel gezondheid als veiligheid, zijn uitgevoerd in 

augustus 2014.  
In de inventarisatielijst zijn oplossingen/maatregelen opgenomen voor de geïnventariseerde 
risico's. Daarnaast zijn er huisregels opgesteld. In het actieplan staat beschreven wanneer 
welke maatregelen geëvalueerd worden. 
Hiermee wordt voldaan aan de gestelde eisen. 
 
Gebruikte bronnen: 

  Risico-inventarisatie veiligheid 
  Risico-inventarisatie gezondheid 
  Actieplan veiligheid 
  Actieplan gezondheid 
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Inspectie-items 

 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid van maximaal een jaar oud. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn, 
respectievelijk worden genomen in verband met de veiligheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de veiligheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid van maximaal een jaar oud. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn 
respectievelijk worden genomen in verband met de gezondheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de gezondheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie gezondheid. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kinderdagverblijf Small B.V. 

Website : http://www.kinderdagverblijfsmall.nl 
Aantal kindplaatsen : 36 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Kinderdagverblijf Small B.V. 

Adres houder : Apeldoornselaan 294 
Postcode en plaats : 2573LX 'S-GRAVENHAGE 
Website : www.kinderdagverblijfsmall.nl 
KvK nummer : 34332815 
 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Haaglanden 

Adres : Postbus 16130 
Postcode en plaats : 2500BC 'S-GRAVENHAGE 
Telefoonnummer : 070-3537224 
Onderzoek uitgevoerd door :  E. de Rijk 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : S GRAVENHAGE 
Adres : Postbus 12652 
Postcode en plaats : 2500DP 'S-GRAVENHAGE 
 
Planning 
Datum inspectie : 07-10-2014 
Opstellen concept inspectierapport : 09-10-2014 

Zienswijze houder : 09-10-2014 

Vaststelling inspectierapport : 13-10-2014 
Verzenden inspectierapport naar houder 
en oudercommissie 

: 13-10-2014 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 13-10-2014 

Openbaar maken inspectierapport : week 4 (2015) 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

Houder geeft via een email aan het eens te zijn met inhoud van het rapport. 

 
 

 

 


