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KDV Kiekeboe te Swalmen 

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. 
Op verzoek van de gemeente Roermond heeft GGD Limburg Noord een nader onderzoek 
uitgevoerd bij KDV Kiekeboe in Swalmen. 
  
Dit nader onderzoek komt voort uit een aanwijzing van de gemeente aan de houder bij brief (d.d. 
13-08-2018) naar aanleiding van de tekortkomingen uit het onderzoek op d.d. 30-04-2018. 

 
Beschouwing 
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij het uitgevoerde nader onderzoek. Na de feiten over 
het kindercentrum volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden in het rapport per 
voorwaarde uitgewerkt. 
  
Feiten over KDV Kiekeboe 
KDV Kiekeboe is onderdeel van Kinderopvang Swalmen. De houder van deze organisatie exploiteert 
5 kindercentra met dagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang. Op deze locatie is 
eveneens BSO De Doezendjpoot gehuisvest. 
  
KDV Kiekeboe is geopend op maandag tot en met vrijdag van 07.30 uur tot 18.30 uur. Het 
kindercentrum werkt met vier stamgroepen en staat met 82 kindplaatsen geregistreerd in het 
Landelijk Register Kinderopvang. 
  
Inspectiegeschiedenis 
Tijdens het jaarlijks onderzoek van 30 april 2018 zijn er tekortkomingen geconstateerd in het 
onderdeel Veiligheid en Gezondheid. 
  
Voortgang  
Op 16 juli 2018 heeft de gemeente Roermond de houder een brief 'voornemen tot aanwijzing' 
gestuurd naar aanleiding van het inspectierapport van 30 april 2018. De houder heeft hierop geen 
zienswijze gestuurd naar de gemeente Roermond. De gemeente beslist vervolgens om over te 
gaan tot het geven van een aanwijzing; een brief hiervan is op 13 augustus 2018 naar de houder 
gestuurd. 
  
Op 15 augustus 2018 ontvangt de GGD Limburg Noord een verzoek van de gemeente Roermond 
om een nader onderzoek in te stellen bij KDV Kiekeboe. 
  
Bevindingen 
De bevindingen uit het nader onderzoek zijn gebaseerd op een bureau-inspectie. 
  
Het nader onderzoek wijst uit dat de houder actie heeft ondernomen om de overtreding te 
herstellen, binnen de gestelde termijnen. 
  
Voor verdere toelichting zie daarvoor de inhoud van het rapport en onderstaand 'advies aan 
College van B&W'. 
  

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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KDV Kiekeboe te Swalmen 

 

Observaties en bevindingen 

 

Veiligheid en gezondheid 
 
Beoordeeld is of er een plan van aanpak is opgesteld waarin concreet is aangegeven welke 
maatregelen binnen welke termijn zijn genomen ten einde de genoemde risico's in te perken en de 
handelwijze indien deze risico's zich verwezenlijken (hersteltermijn 2 weken). 
  
 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 
Op 28 juni 2018 heeft de beleidsmedewerker het Plan van Aanpak voor KDV Kiekeboe naar de 
toezichthouder gestuurd. Het document is opgesteld op 27 juni 2018. 
  
Er is een locatie-specifiek plan van aanpak opgesteld gebaseerd op een risico-inventarisatie welke 
is uitgevoerd in 2018. Vanaf 2019 zal er gewerkt gaan worden met een digitale risicomonitor. 
  
Conclusie 
De maatregelen zijn volgens aanwijzing opgevolgd. 
 
Gebruikte bronnen: 
  Plan van aanpak KDV Kiekeboe Swalmen 2018 
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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 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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : KDV Kiekeboe 
Website : http://www.kinderopvangswalmen.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000021586977 
Aantal kindplaatsen : 82 
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 : Stichting Kinderopvang Swalmen 
Adres houder : Gevaren 3 
Postcode en plaats : 6071BP Swalmen 
Website : www.kinderopvangswalmen.nl 
KvK nummer : 12066832 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Limburg-Noord 
Adres : Postbus 1150 
Postcode en plaats : 5900BD VENLO 
Telefoonnummer : 088-1191200 
Onderzoek uitgevoerd door :  A. de Graaf 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Roermond 
Adres : Postbus 900 
Postcode en plaats : 6040AX ROERMOND 
 
Planning 
Datum inspectie : 11-09-2018 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 24-09-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 24-09-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 24-09-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 01-10-2018 
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