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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.

Beschouwing
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij het jaarlijks onderzoek. Na de feiten over het
kindercentrum en de inspectiegeschiedenis, volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden
elders in het rapport per domein verder uitgewerkt.
Feiten over het kindercentrum
Kinderdagverblijf Babbeloes is gevestigd aan H.B. Blijdensteinlaan 43 te Enschede. Het Landelijk
Register Kinderopvang laat zien dat er in het kinderdagverblijf maximaal vierentachtig kinderen
kunnen worden opgevangen.
Het kinderdagverblijf heeft zes verticale (nul tot vier jaar) stamgroepen: Ieniemienie, Pino, Elmo,
Oscar, Purk en Koekiemonster.
In het pand biedt de houder ook buitenschoolse opvang aan.
Openingstijden
Het kinderdagverblijf is geopend op maandag t/m vrijdag van 07.00 uur tot 18.00 uur.

Inspectiegeschiedenis
•
•
•
•
•
•
•
•

13-07-2017, jaarlijks onderzoek. Er zijn tekortkomingen geconstateerd binnen de domeinen
pedagogisch klimaat en opvang in groepen.
10-10-2017, nader onderzoek. De tekortkoming ten aanzien van het domein opvang in
groepen is opgeheven.
04-12-2017, nader onderzoek. De tekortkoming ten aanzien van het domein pedagogisch
klimaat is opgeheven.
01-02-2018, incidenteel onderzoek. Er bestaat geen bezwaar tegen uitbreiding van het aantal
kindplaatsen naar 84.
26-07-2018, jaarlijks onderzoek. Er zijn tekortkomingen geconstateerd ten aanzien van het
pedagogisch beleidsplan en het veiligheids- en gezondheidsbeleid.
27-09-2018, nader onderzoek. De tekortkomingen zijn opgeheven.
11-09-2019, jaarlijks onderzoek. Aan de getoetste voorwaarden wordt voldaan.
20-07-2020 jaarlijks onderzoek. Er is een tekortkoming in het domein veiligheid en
gezondheid.

Bevindingen op hoofdlijnen
De tekortkoming is opgeheven. Aan de getoetste voorwaarden wordt voldaan.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Veiligheid en gezondheid
De houder moet aan de volgende eisen voldoen:
De houder moet zorgen voor veilige en gezonde opvang. Hiervoor heeft de houder vastgelegd wat
de risico’s zijn voor de veiligheid en gezondheid van kinderen. Ook beschrijft de houder: wat hij
doet om risico’s klein te houden, hoe de kinderen met kleine risico’s leren omgaan en hoe
beroepskrachten handelen als er toch iets gebeurt. En de houder besteedt aandacht aan het risico
op grensoverschrijdend gedrag.
Dit nader onderzoek richt zich uitsluitend op de voorwaarden waaraan bij de jaarlijkse inspectie in
juli 2020 niet werd voldaan.
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
Bij de jaarlijkse inspectie op 20-05-2020 werd het volgende geconstateerd:
Bij een rondgang door de verschillende ruimtes werd een slechte luchtkwaliteit in de groepsruimte
van de groep Purk geconstateerd. Met de aanwezige beroepskrachten is dit besproken en zij
erkennen dit ook. Het is onduidelijk waar deze bedompte lucht vandaan komt. Ook de geur is niet
definieerbaar. Deze bevinding is ook met de houder besproken en ook zij erkent dit maar geeft in
het interview aan niet te kunnen achterhalen waar deze lucht vandaan komt. In de groepsruimte
'Koekiemonster' die naast de groepsruimte Purk ligt ruikt het fris. Er is een groot verschil in
luchtkwaliteit tussen de twee groepsruimtes.
De houder had naar aanleiding van deze bevinding actie moeten ondernemen. Het feit dat zij zelf
niet de oorzaak heeft kunnen achterhalen mag geen reden zijn om geen actie te ondernemen om
de luchtkwaliteit te verbeteren.
De houder dient dan ook een actieplan op te stellen met maatregelen die op korte termijn tot een
betere luchtkwaliteit moeten leiden. De houder is ook geadviseerd om contact op te nemen met de
milieudeskundige van de GGD Twente voor advies.
Bevindingen huidige inspectie
De houder heeft de verhuurder van het pand ingeschakeld. Deskundigen hebben geconstateerd dat
na de laatste verbouwing, waarbij er omleidingen zijn gemaakt in het rioleringssysteem, de oude
rioleringsbuizen niet waren afgesloten. De rioollucht kon daardoor via de houten vloer de
groepsruimte inkomen.
De rioleringsbuizen zijn afgesloten, er zijn extra beluchtingspijpen aangelegd en extra
ventilatieroosters in het plafond aangebracht.
De lucht in de groepsruimte was fris.
Conclusie: het probleem van de bedompte lucht in de groepsruimte is opgeheven.
Gebruikte bronnen
•
•

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mevr. R. de Mey, houder)
Observatie(s)
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Overzicht getoetste inspectie-items
Veiligheid en gezondheid
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder van een kindercentrum 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 dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt
gehandeld.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 1 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.
De houder van een kindercentrum 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

: Babbeloes

Website

: http://www.babbeloes.eu

Vestigingsnummer KvK

: 000015414361

Aantal kindplaatsen

: 84

Gesubsidieerde voorschoolse educatie

: Nee

Gegevens houder
Naam houder

: Kinderdagverblijf Babbeloes BV

Adres houder

: H.B. Blijdensteinlaan 43

Postcode en plaats

: 7514 CA Enschede

Website

: www.babbeloes.nl

KvK nummer

: 50035630

Aansluiting geschillencommissie

: Ja

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD

: GGD Twente

Adres

: Postbus 1400

Postcode en plaats

: 7500 BK Enschede

Telefoonnummer

: 053-4876700

Onderzoek uitgevoerd door

: Christiane Brouwer

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente

: Enschede

Adres

: Postbus 20

Postcode en plaats

: 7500 AA ENSCHEDE

Planning
Datum inspectie

: 24-11-2020

Opstellen concept inspectierapport

: Niet van toepassing

Zienswijze houder

: Niet van toepassing
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Vaststelling inspectierapport

: 25-11-2020

Verzenden inspectierapport naar houder

: 25-11-2020

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 25-11-2020

Openbaar maken inspectierapport

: 16-12-2020
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