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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd nader onderzoek. 

 
Beschouwing 
Op 20-09-2017 heeft de gemeente Westland de houder een aanwijzing gegeven om de twee 
overtredingen, geconstateerd tijdens de reguliere inspectie op 11-07-2017, te herstellen. 
  
Op verzoek van de gemeente Westland heeft toezichthouder op 07-11-2017 een nader onderzoek 
uitgevoerd. 
In dit nader onderzoek zijn de voorwaarden waaraan tijdens de reguliere inspectie niet werd 
voldaan opnieuw beoordeeld tijdens een onaangekondigd inspectiebezoek aan de locatie door twee 
toezichthouders. 

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
De overtredingen zijn beëindigd. 
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ZON! Avontuur te Wateringen 

 

Observaties en bevindingen 

 

Veiligheid en gezondheid 

 
  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
Ventileren en luchten 
Tijdens de jaarlijkse inspectie heeft de toezichthouder geconstateerd dat de beroepskrachten niet 
voldoende bekend zijn met de specifieke afspraken op het gebied van ventileren en luchten op dit 
kindercentrum. 
  
Uit het interview met de locatiemanager blijkt dat de ventilatie-richtlijnen besproken zijn met het 
team. Daarnaast hangen de richtlijnen op een zichtbare plaats ter inzage voor de beroepskrachten. 
De deur naar de buitenruimte staat zoveel mogelijk open, daarnaast worden er ramen open gezet 
voor extra frisse lucht indien nodig. Hiermee is deze overtreding beëindigd. 
  
Risico op verdrinken 
Rondom het scoutinggebouw is een grote buitenspeelruimte. Deze buitenruimte is omringd door 
sloten, welke deels verscholen zijn achter struiken/ bosjes. 
Tijdens de jaarlijkse inspectie heeft de toezichthouder geconstateerd dat de houder zijn eigen 
beleid niet volledig uitvoerde, aangezien er maar op één plaats een touw ter aanduiding hing voor 
de kinderen. Daarnaast was de toezichthouder van mening dat de houder een te groot risico liep 
door te vertrouwen op werkafspraken en de mondelinge overdracht daarvan en daarmee dit 
veiligheidsrisico onvoldoende kon voorkomen in de praktijk. 
  
Uit het interview met de locatiemanager en observatie in de praktijk blijkt dat er sindsdien een 
aantal maatregelen zijn genomen: 
 Er is te allen tijde een beroepskracht buiten op het moment dat er kinderen buiten spelen. 
 Er blijft altijd tenminste één beroepskracht van het vaste team achter op de locatie, wanneer 

daar nog kinderen zijn. 
 Dagelijks hangen de beroepskrachten op 4 plekken een rood touw op ter aanduiding voor de 

kinderen. Kinderen zonder zwemdiploma mogen niet voorbij deze touwen spelen. 
 Als extra visuele ondersteuning voor kinderen, ouders en invalkrachten, is een plattegrond 

gemaakt, waarop aangegeven is waar de sloten zijn, waar de touwen hangen en waar de 
kinderen zonder zwemdiploma wel/ niet mogen spelen. 

 De maatregelen zijn uitgeprint en hangen op een zichtbare plaats ter inzage voor de 
beroepskrachten. 

 Er hangt eveneens een lijst met kinderen zonder zwemdiploma op een zichtbare plaats. 
Daarnaast heeft de locatiemanager ook op de kaartjes met kindgegevens en een foto van het 
desbetreffende kind die aan de evacuatiering hangen, aangegeven welke kinderen geen 
zwemdiploma hebben. 

 De locatiemanager heeft een 'slootmap' gemaakt, waarin alle relevente informatie te vinden is. 
 Elke 2 weken wordt er een 'bewustwordingsrondje' met de kinderen gemaakt om spelenderwijs 

de afspraken en risico’s door te nemen met de kinderen. Hierbij lopen de beroepskrachten met 
een groepje van 3-5 kinderen een rondje over het terrein, waarbij er aandacht besteed wordt 
aan de afspraken. Ook wordt er met de kinderen gesproken over het belang ervan. Deze 
rondjes worden zowel met kinderen zonder zwemdiploma, als met kinderen met zwemdiploma 
gemaakt, zodat iedereen op de hoogte is van de afspraken. 

 Inval beroepskrachten worden voorafgaand ingelicht over de afspraken. 
 Tijdens het buitenspelen controleren de beroepskrachten elke 5 minuten of alle kinderen zich 

nog op de 'juiste plek’ bevinden. 
 De afspraken met betrekking tot de sloot worden elke 2 weken besproken tijdens het 

teamoverleg. 
  
 Hiermee is deze overtreding beëindigd. 
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Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Gesproken met mevr. M. Rosenhäger, 

locatiemanager) 
 Interview (Gesproken met de twee aanwezige, vaste beroepskrachten) 
 Observaties 
 Overzicht afspraken ZON! Avontuur sloot 
 Slootmap 
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ZON! Avontuur te Wateringen 

 

Overzicht getoetste 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 veiligheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de veiligheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 

Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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ZON! Avontuur te Wateringen 

 

Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : ZON! Avontuur 
Aantal kindplaatsen : 40 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Kinderopvang ZON! B.V. 
Adres houder : Rotterdamseweg 270 
Postcode en plaats : 2628AT Delft 
Website : www.kinderopvangzon.nl 
KvK nummer : 27332422 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Haaglanden 
Adres : Postbus 16130 
Postcode en plaats : 2500BC 's-Gravenhage 
Telefoonnummer : 070-3537224 
Onderzoek uitgevoerd door :  L. Bootsma 

M. Groenveld 
 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Westland 
Adres : Postbus 150 
Postcode en plaats : 2670AD NAALDWIJK 
 
Planning 
Datum inspectie : 07-11-2017 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 07-12-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 07-12-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 07-12-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 28-12-2017 
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