Inspectierapport
CreActive Kids (BSO)
Kolmondstraat 1a
6291 HK Vaals
Registratienummer 190110715

Toezichthouder:
In opdracht van gemeente:
Datum inspectie:
Type onderzoek:
Status:
Datum vaststelling inspectierapport:

GGD Zuid Limburg
Vaals
15-11-2018
Nader onderzoek
Definitief
16-11-2018

Inhoudsopgave
Inhoudsopgave ................................................................................................................... 2
Het onderzoek ................................................................................................................. 3
Observaties en bevindingen .............................................................................................. 4
Overzicht getoetste inspectie-items ................................................................................... 5
Gegevens voorziening ...................................................................................................... 6
Gegevens toezicht ........................................................................................................... 6

2 van 6
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang nader onderzoek 15-11-2018
CreActive Kids te Vaals

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.
Dit onderzoek heeft plaatsgevonden in opdracht van de gemeente Vaals en heeft zich uitsluitend
gericht op de tekortkomingen, die tijdens het jaarlijks onderzoek van 13-09-2018 zijn
geconstateerd.
De itemlijst geeft aan welke voorwaarden tijdens dit onderzoek zijn beoordeeld.
Beschouwing
Deze beschouwing beschrijft de resultaten van het nader onderzoek bij buitenschoolse opvang
(BSO) CreActive Kids, locatie Kolmondstraat te Vaals. Na feiten over de buitenschoolse opvang
volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden elders in het rapport per domein verder
uitgewerkt.
Buitenschoolse opvang CreActive Kids, locatie Kolmondstraat Vaals is gevestigd op de
bovenverdieping van het gebouw waar tevens basisschool De Kleine Wereld en basisschool
Robbedoes zijn gevestigd.
Naast de basisscholen en de buitenschoolse opvang is er ook een gelijknamig kinderdagverblijf
(CreActive Kids) op de benedenverdieping.
In het Landelijk Register Kinderopvang staat deze locatie geregistreerd voor 20 kindplaatsen. De
opvang vindt plaats in één basisgroep van kinderen in de leeftijd van 4 tot 7 jaar.
Op deze locatie zijn twee vaste beroepskrachten werkzaam. Er worden vaste invalskrachten
ingezet. Ze worden allen aangestuurd door een locatiemanager.
Inspectiegeschiedenis:
Bij het jaarlijks onderzoek van 13-09-2018 zijn tekortkomingen geconstateerd op onderdelen van
het volgende domein:


Veiligheid en gezondheid (het beleid)

De toezichthouder heeft destijds handhaving geadviseerd.
Bevindingen huidig onderzoek:
Op donderdag 15-11-2018 heeft een nader onderzoek plaatsgevonden bij buitenschoolse
opvang CreActive Kids. De houder heeft het gevraagde beleid veiligheid en gezondheid naar de
toezichthouder verstuurd. De toezichthouder heeft kunnen vaststellen dat de houder de
tekortkomingen heeft opgepakt en daarmee voldoet aan de getoetste voorwaarden van de Wet
Kinderopvang. Hiermee komt het eerder gegeven advies tot handhaven te vervallen.
Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Veiligheid en gezondheid
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘Veiligheid en gezondheid’.
Binnen dit domein wordt het volgende onderdeel getoetst:


Veiligheids- en gezondheidsbeleid

Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke
criteria.
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
Ten tijde van het jaarlijks onderzoek d.d. 13-09-2018 was het beleid veiligheid en gezondheid een
algemeen document, geldend voor beide locaties waarbij locatie specifieke risico's onvoldoende
waren geïnventariseerd en beschreven.
Tijdens het huidig onderzoek d.d. 15-11-2018 is het door de houder aangepaste beleid beoordeeld.
De houder heeft in het algemeen beleid veiligheid en gezondheid een duidelijke verdeling gemaakt
van de specifieke risico's per locatie.
Het beleid leidt ertoe 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 buitenschoolse opvang
conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt gehandeld.
De houder beschrijft in het veiligheids- en gezondheidsbeleid:
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen;
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen;
- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding,
stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen.
De houder beschrijft de risico's aan de hand van doelen / gewenste resultaten met daarbij een
heldere beschrijving van de wijze waarop deze doelen bereikt kunnen worden.
Naar aanleiding van de voornaamste risico’s zijn actieplannen gemaakt.
Het plan van aanpak geeft een duidelijke weergave van de actie, de deadline en de
verantwoordelijke persoon.
Conclusie:
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid voldoet aan de gestelde eisen.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevr. S. Klein)

Beleid veiligheid- en gezondheid
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Overzicht getoetste inspectie-items
Veiligheid en gezondheid
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder 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 buitenschoolse opvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt gehandeld.
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de
opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich meebrengt, waarbij in ieder
geval wordt ingegaan op:
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen;
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen;
- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding,
stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen.
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang)

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.
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen

: CreActive Kids
: http://www.creactivekids.nl
: 20

Gegevens houder
Naam houder
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

: Alexandra Catharina Hubertina Klein
: 57040613
: Ja

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

:
:
:
:
:

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Vaals
: Postbus 450
: 6290AL VAALS

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

:
:
:
:
:
:

GGD Zuid Limburg
Postbus 33
6400AA Heerlen
088-8805000
A. Vonken

15-11-2018
Niet van toepassing
Niet van toepassing
16-11-2018
16-11-2018
16-11-2018

: 23-11-2018
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