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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. 

 

Bij dit onderzoek beoordeelt de toezichthouder opnieuw de eisen die tijdens het vorige onderzoek 

niet voldeden.  

 

Beschouwing 

In opdracht van de gemeente Oost Gelre is er een nader onderzoek uitgevoerd bij BSO 

Mariënvelde. 

 

Bij het jaarlijkse onderzoek van 1 juni 2021 heeft de toezichthouder een overtreding geconstateerd 

waarover de gemeente herstelafspraken heeft gemaakt met de houder. 

 

Dit nader onderzoek doet uitspraken over het doorgevoerde herstel naar aanleiding van 

geconstateerde overtreding. In dit rapport staan de bevindingen over het doorgevoerde herstel 

naar aanleiding van de geconstateerde overtreding. De toezichthouder beoordeelt alleen het 

herstel en niet alle andere inspectie-items.  

 

Het betreft een overtreding onder het domein: 

• Veiligheid -en gezondheidsbeleid; onderdeel, de houder of voorgenomen houder van een 

kindercentrum stelt het veiligheids- en gezondheidsbeleid schriftelijk vast en verstrekt dit bij 

de aanvraag tot exploitatie. De houder evalueert, en indien nodig actualiseert, het veiligheids- 

en gezondheidsbeleid binnen drie maanden na opening van het kindercentrum. Daarna houdt 

de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid actueel. 

 

Voortgang 

De handhaving actie van de gemeente heeft geleid tot het gewenste resultaat. De overtreding is 

niet langer aanwezig. 

 

Aangezien het een nader onderzoek betreft omdat de overtreding eerder is geconstateerd, bestaat 

voor houder geen mogelijkheid voor hoor-wederhoor en het indienen van een zienswijze. 

 

Een toelichting is te lezen in het rapport. 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Veiligheid en gezondheid 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

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/zij 

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. 

 

De houder betrekt medewerkers bij het maken van dit veiligheid- en gezondheidsbeleid. De houder 

zorgt ervoor dat de beroepskrachten handelen volgens het beleid. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Het niet voldoen aan onderstaande voorwaarde was aanleiding voor een nader onderzoek. 

 

De houder of voorgenomen houder van een kindercentrum stelt het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid schriftelijk vast en verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder 

evalueert, en indien nodig actualiseert, het veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden 

na opening van het kindercentrum. Daarna houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid 

actueel. 

 

1 juni 2021 

Tijdens de inspectie is gekeken of de houder een veiligheids- en gezondheidsbeleid heeft gemaakt, 

waarin de risico's van de opvanglocatie inzichtelijk worden gemaakt. 

De houder draagt er zorg voor dat er in het beleid schriftelijk wordt vastgelegd welke risico's de 

opvang van kinderen met zich meebrengt. Er is onderscheid gemaakt tussen de grote en de kleine 

risico’s. De uitvoering van het plan van aanpak, alsmede de wijze waarop kinderen wordt geleerd 

om te gaan met risico’s staat beschreven in het Veiligheids- en Gezondheidsbeleid. 

 

Het beleid is op dit moment niet actueel, dit is gezien tijdens observatie op 1 juni. Houder heeft 

een beleid waarbij aandacht is voor het vormen, implementeren en evalueren, dit is een continu 

proces. Wat betreft activiteiten die worden ondernomen zoals het bezoeken van een aangrenzend 

gemeente speeltuin en overzicht en toezicht van het terrein, dit is niet meegenomen. Verder zijn er 

kinderen tijdens observatie aanwezig op het terrein achter de speeltuin, hier betreft het een 

speelhut buiten het zicht van de beroepskracht. Daarnaast is er ook de mogelijkheid dat kinderen 

in aanraking komen met teken. Invulling en werkwijze niet meegenomen in het beleid. Verder zijn 

er geen toestemmingsformulieren aanwezig dat kinderen hier mogen spelen. Situatie met 

beroepskracht en houder besproken, dit wordt verder opgepakt. 
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14 september 2021 

Tijdens het naderonderzoek heeft de houder aangetoond dat men is gestart met 

toestemmingsformulieren; ouders geven toestemming als kinderen tijdens de buitenschoolse 

opvang deelnemen aan activiteiten zoals gebruik naastgelegen speeltuin of een vooraf gepland 

uitje met auto of bus. Ook is er tijdens het werkoverleg aandacht voor activiteiten elders, 

eerstvolgende overleg staat gepland op 30 september aanstaande. Verder is er een beleid 

opgesteld, deze is actueel, gebruik speeltuin is hier in meegenomen. 

 

Conclusie  

Het overtreden voorschrift is door de houder hersteld. Er is een beleid opgesteld betreffende de 

actuele situatie. Verder is het besproken met de beroepskracht en zijn er toestemmingsformulieren 

aanwezig dat kinderen hier mogen spelen. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Toestemmingsformulier(en) 

• Beleid veiligheid- en gezondheid 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Veiligheid en gezondheid 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder of voorgenomen houder van een kindercentrum stelt het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid schriftelijk vast en verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder 

evalueert, en indien nodig actualiseert, het veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden 

na opening van het kindercentrum. Daarna houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid 

actueel. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : BSO Mariënvelde 

Website : http://www.dekinderboerderij.nl 

Aantal kindplaatsen : 17 

 

Gegevens houder 

Naam houder : De Kinderboerderij B.V. 

Adres houder : Rector Hulshofstraat 22a 

Postcode en plaats : 7135 JV Harreveld 

KvK nummer : 74244566 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Noord- en Oost-Gelderland 

Adres : Postbus 3 

Postcode en plaats : 7200 AA Zutphen 

Telefoonnummer : 088-4433000 

Onderzoek uitgevoerd door :  Mevr. C. te Boekhorst 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Oost Gelre 

Adres : Postbus 17 

Postcode en plaats : 7130 AA LICHTENVOORDE 
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Planning 

Datum inspectie : 14-09-2021 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 21-09-2021 

Verzenden inspectierapport naar houder : 21-09-2021 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 21-09-2021 

Openbaar maken inspectierapport : 24-09-2021 

 

 

 

 

 

 


