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Tomtiedom te Oegstgeest 

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 verzoek van de gemeente Oegstgeest heeft er op 9 oktober 2017 een nader onderzoek 
plaatsgevonden bij kinderdagverblijf Tomtiedom te Oegstgeest. De aanleiding van dit onderzoek 
zijn de geconstateerde tekortkomingen tijdens de inspectie op 4 juli 2017. De tekortkomingen 
hebben betrekking op de volgende onderdelen: 
  
Domein Veiligheid en gezondheid 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid op voor alle voor kinderen 

toegankelijke ruimtes in een kindercentrum, waaronder de buitenspeelruimte; 
 De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie; 
 De houder beschrijft de veiligheidsrisico’s op de thema’s: verbranding, vergiftiging, 

verdrinking, valongevallen, verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden; 
 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.  

  
  
Conclusie van dit nader onderzoek is dat de houder de eerder geconstateerde tekortkomingen 
heeft opgelost. 
  

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Tomtiedom te Oegstgeest 

 

Observaties en bevindingen 

 

Veiligheid en gezondheid 

 
  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
Tijdens de reguliere inspectie op 4 juli 2017 werd geconstateerd dat risico-inventarisatie veiligheid 
niet aan alle voorwaarden voldeed. Dit betrof de volgende punten: 
  
* In de risico-inventarisatie veiligheid waren niet alle ruimten opgenomen waarvan de kinderen 
gebruik maken. Er was één slaapkamer geïnventariseerd, terwijl er in de praktijk geconstateerd is 
dat het kinderdagverblijf van twee slaapkamers gebruik maakt. 
  
* Daarnaast zijn er tijdens de reguliere inspectie veiligheidsrisico's geconstateerd in de praktijk, die 
niet opgenomen zijn in de risico-inventarisatie veiligheid. 
  
* In de risico-inventarisatie veiligheid waren veiligheidsrisico's voorzien van maatregelen die in de 
praktijk op andere wijze uitgevoerd werden. 
  
* In de peuterplusruimte was een aantal veiligheidsrisico's geconstateerd. Deze waren opgenomen 
in een actieplan en voorzien van maatregelen die in de toekomst genomen zouden worden 
(streefdata) en een verantwoordelijke voor de te nemen maatregelen. Het was echter geen 
adequate oplossing om de veiligheidsrisico's in de praktijk te laten bestaan en deze op te nemen in 
een actieplan. 
  
Tijdens het huidige onderzoek is geconstateerd dat houder stappen genomen heeft op het gebied 
van de veiligheid en daarmee ook ten aanzien van de eerder geconstateerde tekortkomingen. 
  
De risico-inventarisatie veiligheid is uitgevoerd in oktober 2017. Houder heeft hiervoor gebruik 
gemaakt van de digitale Risicomonitor. 
  
Aan de hand van de ingeschatte veiligheidsrisico's zijn maatregelen genomen die terug te vinden 
zijn in het document "Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie". Hierin zijn 
maatregelen omschreven die doorlopend zijn. Deze zijn tevens opgenomen in het beleid van 
houder (onder andere werkafspraken). Indien een maatregel niet doorlopend is, is hierbij een 
verantwoordelijke voor de te nemen actie opgenomen en zijn er streefdata opgenomen. In dit 
document, en in de praktijk, heeft houder rekening gehouden met de geconstateerde 
tekortkomingen tijdens de inspectie op 4 juli 2017. Houder heeft aanwezige risico's bijvoorbeeld op 
adequate wijze voorzien van maatregelen. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Houder) 
 Interview (Beroepskrachten) 
 Observaties (Locatiebezoek) 
 Risico-inventarisatie veiligheid (Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD 

inspectie; Veiligheid Rhijn 2017.1; 09-10-2017) 
 Actieplan veiligheid (Toetsingsrapportage Veiligheidsmanagement voor GGD inspectie; 

Veiligheid Rhijn 2017.1; 09-10-2017) 
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Tomtiedom te Oegstgeest 

 

Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid op voor alle voor kinderen toegankelijke 
ruimtes in een kindercentrum, waaronder de buitenspeelruimte. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub 
a Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 

Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder beschrijft de veiligheidsrisico’s op de thema’s: verbranding, vergiftiging, verdrinking, 
valongevallen, verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en 
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Regeling 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 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) 
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Tomtiedom te Oegstgeest 

 

Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Tomtiedom 
Website : http://www.tomtiedom.nl 
Aantal kindplaatsen : 24 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Tomtiedom 
Adres houder : Rhijngeesterstraatweg 33 
Postcode en plaats : 2342AP Oegstgeest 
Website : www.tomtiedom.nl 
KvK nummer : 52231607 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Hollands Midden 
Adres : Postbus 121 
Postcode en plaats : 2300AC LEIDEN 
Telefoonnummer : 088-3083460 
Onderzoek uitgevoerd door :  C. van Duin 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Oegstgeest 
Adres : Postbus 1270 
Postcode en plaats : 2340BG OEGSTGEEST 
 
Planning 
Datum inspectie : 09-10-2017 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 24-10-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 24-10-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 24-10-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 14-11-2017 
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