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De Hummeltjeshoeve te Heukelum 

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 
De beschouwing bevat een samenvatting van de bevindingen. 
  
  
Korte beschrijving van het kindercentrum 
Kinderdagverblijf de Hummeltjeshoeve is gevestigd in een voormalig woonhuis op de Groeneweg 
20 in Heukelum. 
Het kinderdagverblijf bestaat uit drie groepen: 
- de Hummeltjes 0-3 jaar oud 
- de Beestenboel 1-4 jaar oud 
- Het Landleven 3-4 jaar oud 
De Hummeltjeshoeve beschikt over twee grote buitenruimtes die uitdagend zijn ingericht voor de 
kinderen. Er is een moestuin, ook zijn er dieren (cavia's, konijnen, kippen) aanwezig die de 
kinderen mogen verzorgen en knuffelen. 
Bij de Hummeltjehoeve horen nog een kinderdagverblijf, twee peutergroepen en een 
buitenschoolse opvang van dezelfde houder. 
  
  
Inspectiegeschiedenis 
Tijdens het jaarlijks onderzoek van juli 2016 is een tekortkoming geconstateerd in het domein 
veiligheid en gezondheid: risico-inventarisatie gezondheid. 
  
De gemeente Lingewaal heeft een opdracht gegeven voor een nader onderzoek. 
  
  
Bevindingen op hoofdlijnen  
Uit het nader onderzoek blijkt dat het kindercentrum nu voldoet aan de onderzochte voorwaarden. 
  

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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De Hummeltjeshoeve te Heukelum 

 

Observaties en bevindingen 

 

Veiligheid en gezondheid 

 
  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
Jaarlijks onderzoek 
Tijdens het jaarlijks onderzoek d.d. Juli 2016 is een tekortkoming gecontateerd in de risico-
inventarisatie gezondheid en bijbehorende plan van aanpak. 
Hierin mist de airco op de babygroep, het chemisch toilet en de verschoonmat die gebruikt worden 
in de schuur op het buitenspeelterrein. 
Deze zijn niet meegenomen in de inventarisatie gezondheid, ook in het plan van aanpak staat niets 
beschreven hoe om wordt gegaan met de gezondheidsrisico's hiervan. 
Op deze manier kunnen beroepskrachten hier geen kennis van nemen. 
  
  
De gemeente Lingewaal heeft naar aanleiding de tekortkoming een opdracht voor een nader 
onderzoek gegeven. 
  
  
Nader onderzoek 
Tijdens het nader onderzoek blijkt dat: 
De houder heeft de risico-inventarisatie gezondheid en het plan van aanpak aangevuld met 
de airco op de babygroep, het chemisch toilet en de verschoonmat die gebruikt worden in de 
schuur op het buitenspeelterrein. 
Doordat de risico-inventarisatie gezondheid en het plan van aanpak nu volledig zijn kunnen de 
beroepskrachten kennis nemen van de vastgestelde risico's gezondheid. 
  
  
Conclusie: 
De houder voldoet. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Risico-inventarisatie gezondheid (d.d. aug 2016) 
 Actieplan gezondheid (d.d. aug 2016) 
 Gezondheidsverslag (d.d. aug 2016) 
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De Hummeltjeshoeve te Heukelum 

 

Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid 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; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en 

peuterspeelzaalwerk) 

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) 

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie gezondheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 
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De Hummeltjeshoeve te Heukelum 

 

Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : De Hummeltjeshoeve 
Website : http://www.dehummeltjeshoeve.nl 
Aantal kindplaatsen : 32 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Nicole van Haarlem-Versluis 
KvK nummer : 55899463 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Gelderland-Zuid 
Adres : Postbus 1120 
Postcode en plaats : 6501BC Nijmegen 
Telefoonnummer : 088 - 144 71 44 
Onderzoek uitgevoerd door :  L Brouwer 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Lingewaal 
Adres : Postbus 1014 
Postcode en plaats : 4147ZG Asperen 
 
Planning 
Datum inspectie : 06-02-2017 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 16-02-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 16-02-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 23-02-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 23-02-2017 
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