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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Op 21 mei 2015 is er, op grond van artikel 1.62, vijfde lid van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen en naar aanleiding van een handhavingsbesluit dat is genomen door de gemeente, een nader
onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek is een onaangekondigd onderzoek op locatie. 

Bij een nader onderzoek wordt de houder niet in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen.

Beschouwing
Tijdens het jaarlijks onderzoek op 25 februari 2015 heeft de toezichthouder geconstateerd dat er niet werd
voldaan aan alle kwaliteitseisen op het gebied van veiligheid en gezondheid. Direct na het bezoek heeft de
leidinggevende hierop actie ondernomen door de werkinstucties aan te passen en het beleid opnieuw onder de
aandacht van de beroepskrachten te brengen. 

Tijdens dit nader onderzoek is in de praktijk beoordeeld dat er inmiddels aan deze voorwaarden wordt voldaan.

Advies aan college van B&W
De houder heeft de eerder geconstateerde overtredingen hersteld. De toezichthouder adviseert om de
handhaving af te sluiten.
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Observaties en bevindingen

Veiligheid en gezondheid

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid

De leidinggevende heeft in het plan van aanpak de werkinstructies met betrekking tot het reinigen van het
verschoonkussen aangepast. Er wordt nu beschreven dat er na elke verschoning gebruik moet worden gemaakt
van een spray met allesreiniger. Ook wordt er beschreven wanneer het verschoonkussen gedesinfecteerd dient te
worden. De leidinggevende heeft hiervoor nieuwe flesjes alcohol 70% voor elke groep aangeschaft. 

Inmiddels staat op alle groepen een zeepdispenser op de lage wastafels bij de kindertoiletten. 
De leidinggevende heeft direct na het jaarlijks inspectiebezoek een nieuwsbrief naar alle mederwerkers doen
uitgaan om de handhygiëne en de hygiëne met betrekking tot het verschonen opnieuw onder de aandacht van de
beroepskrachten te brengen. Van deze nieuwsbrief ligt ook een exemplaar op alle groepen. 
De beroepskrachten en de leidinggevende verklaren extra bewust te zijn van het toezicht op het handen wassen
na toiletgebruik van de kinderen en de juiste wijze van reinigen van het verschoonkussen. 
De leidinggevende verklaart meerdere keren per dag bij de groepen te gaan kijken om in de gaten te houden of er
daadwerkelijk volgens de hygiëne-instructies wordt gewerkt. Zij verklaart dat er zichtbaar volgens de instructies
wordt gewerkt en dat de kinderen steeds meer uit zichzelf de handen met zeep wassen.

Gebruikte bronnen:

- Plan van aanpak gezondheid, getoond tijdens het inspectiebezoek 
- Nieuwsbrief d.d. 25 februari 2015, getoond tijdens het inspectiebezoek 
- Gesprek met de leidinggevende en de beroepskrachten 
- Inspectieonderzoek
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Inspectie-items

Veiligheid en gezondheid

 Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid

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.
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Gegevens voorziening

Opvanggegevens

Naam voorziening : Borus 2

Vestigingsnummer : 000028406338

Website : http://www.borus.nl

Aantal kindplaatsen : 48

Gesubsidieerde voorschoolse opvang : Nee

Gegevens houder

Naam houder : Borus B.V.

Adres houder : Zijdelveld 21

Postcde en plaats : 1421 TG  UITHOORN

KvK nummer : 33294823

Website : www.borus.nl

Gegevens toezicht

Gegevens toezichthouder (GGD)

Naam GGD : GGD Amsterdam  Inspectie kinderopvang

Postadres : Postbus 2200

Postcode en plaats : 1000 CE  AMSTERDAM

Telefoonnummer : 020 555 55 75

Onderzoek uitgevoerd door : Mw. L. Lommers

Gegevens opdrachtgever (gemeente)

Naam : Gemeente Uithoorn

Postadres : Laan van Meerwijk 16

Postcode en plaats : 1423 AJ  UITHOORN

Planning

Datum inspectiebezoek : 21-05-2015

Opstellen concept inspectierapport :

Zienswijze houder :

Vaststellen inspectierapport : 22-05-2015

Verzenden inspectierapport naar houder
en oudercommissie

: 28-05-2015

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 28-05-2015

Openbaar maken inspectierapport :
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.

Bij een nader onderzoek wordt de houder niet in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen.
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