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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek.
In het kader van risicogestuurd toezicht is in opdracht van de gemeente Apeldoorn toezicht op
kernzaken uitgevoerd. Hierbij zijn items onderzocht binnen de volgende domeinen:
-

Pedagogisch klimaat
Personeel en groepen
Veiligheid en gezondheid
Ouderrecht.

Beschouwing
Adventure BSO De Maten is een locatie van kinderopvangorganisatie OOK. In een scoutinggebouw
is een riant aanbod aan binnenspel mogelijk. Om het gebouw is een uitdagend buitenterrein
gelegen met gras, bos, een vuurplaats en heuvels. De beroepskrachten initiëren diverse activiteiten
en de kinderen zijn vrij in het bepalen of ze wel of niet mee willen doen. Bij voorkeur laten de
beroepskrachten de kinderen het initiatief nemen tot het opzetten van activiteiten.
Inspectiegeschiedenis
De onderzoeksbevindingen in de afgelopen drie jaren waren grotendeels positief. Vanuit de
gemeente Apeldoorn is er een waarschuwing uitgegaan met de opdracht een oudercommissie in te
stellen.
Voortgang
De overtreding binnen het domein Ouderrecht is hersteld. Er is geen oudercommissie
ingesteld maar houder heeft een alternatieve wijze van ouderraadpleging ingezet.
Daarnaast zijn er overtredingen geconstateerd binnen het domein Veiligheid en gezondheid.
In het rapport is een nadere toelichting te lezen.

Advies aan College van B&W
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Binnen dit domein zijn de volgende pedagogische basisdoelen geobserveerd en beoordeeld:

waarborging emotionele veiligheid;

ontwikkeling van persoonlijke competentie;

ontwikkeling van sociale competentie;

overdracht van normen en waarden.
Om een helder beeld te krijgen van beleid, visie en praktijk is een observatie uitgevoerd. Tijdens
de observatie van de pedagogische praktijk is gebruik gemaakt van het Veldinstrument observatie
pedagogische praktijk 4-12 jaar.
Pedagogische praktijk
Oorspronkelijk was opvang op deze avontuurlijke locatie bedoeld voor kinderen van 8 jaar en
ouder. In de loop der tijd is gekozen voor een andere doelgroep. Kinderen in de leeftijd van 4-13
jaar van vier verschillende bso-locaties kunnen op de woens- en vrijdagen terecht bij Adventure
BSO De Maten aangezien de eigen BSO op die dagen gesloten is.
Het volgende is onder andere geobserveerd ten aanzien van de pedagogische basisdoelen (waarbij
de schuingedrukte tekst uit het veldinstrument is overgenomen en de tekst daarna een uitwerking
daarvan is zoals deze is waargenomen in de praktijk):
Waarborgen van emotionele veiligheid
De beroepskrachten hebben een vertrouwde relatie met de kinderen
Observatie:
De beroepskrachten accepteren de kinderen zoals ze zijn. De jongens krijgen gelegenheid om met
elkaar te stoeien. Ook tijdens het voetballen is er fysiek contact tussen de jongens onderling. Hun
spel wordt niet afgeremd, de jongens dagen elkaar uit.
Een paar meisjes zitten gezellig op een kleed op de heuvel. De beroepskracht zit er bij en heeft een
meisje op schoot. De omgang tussen de kinderen en de beroepskrachten is ongedwongen.
Zorgdragen voor ontwikkeling van persoonlijke competentie
Kinderen hebben de mogelijkheid om (leer)ervaringen op te doen, dankzij de groep, spelmateriaal,
activiteitenaanbod en inrichting
Observatie:
Als het even kan gaan de kinderen elke middag naar buiten. Gebruik wordt gemaakt van de
omgeving om de leefwereld van de kinderen te verbreden. De kinderen kunnen in bomen klimmen
en spel creëren van stokken/takken en verstopplaatsen. Er zijn materialen beschikbaar zoals
kleden om bv. een tent te maken of een chillplek in te richten. Ook kunnen de oudste kinderen zich
verzamelen in het bosrijke gebied zonder direct toezicht (mate van exclusiviteit) waar ze uitdaging
vinden en een beroep wordt gedaan op hun zelfredzaamheid. De mogelijkheden sluiten aan bij de
behoefte van de kinderen.
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Zorgdragen voor ontwikkeling van sociale competentie
De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in hun onderlinge interactie
Observatie:
Tijdens het eet- en drinkmoment besteden de beroepskrachten aandacht aan de contacten tussen
groepsgenootjes. "Wie zitten er allemaal op de Kosmos?" is bijvoorbeeld een vraag. De namen van
de kinderen worden geoefend en de interactie tussen de kinderen van dezelfde leeftijd, met
dezelfde interesse of talent wordt gestimuleerd. De beroepskracht vertelt dat dialoog en
uitwisseling tussen kinderen vanzelf tot stand komt.
Overdracht van normen en waarden
Oefenen van gedeelde verantwoordelijkheid en respectvol samenzijn
Interview:
De beroepskracht vertelt dat zij bewust ruimte geeft aan de kinderen om bij activiteiten aan te
geven waar hun voorkeur naar uitgaat. Zij krijgen taken en inbreng om programmaonderdelen uit
te voeren. Ieder kind krijgt naar eigen vermogen de kans om hierin te delen. Tijdens de
Pokemonrage is er een spel ontwikkeld met kaartjes in plaats van de mobiele variant. Een aantal
kinderen kreeg de taak de kaartjes te verstoppen. Een ander aantal kinderen mocht zoeken.
Conclusie
Bij Adverture BSO De Maten worden de vier pedagogische basisdoelen (Riksen-Walraven)
gewaarborgd.
Gebruikte bronnen:

Interview (met de aanwezige beroepskrachten)

Observaties
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Personeel en groepen
Dit domein belicht de inspectiebevindingen over het domein 'Personeel en groepen'. Er worden
eisen gesteld aan het personeel, in dit domein wordt toegelicht of aan de eisen hieromtrent wordt
voldaan. Tevens worden er eisen gesteld aan hoe de houder met de opvang in groepen dient om te
gaan. De bevindingen over deze voorwaarden worden beschreven en beoordeeld.
Verklaring omtrent het gedrag
Na overleg en overreding zijn de verklaringen omtrent het gedrag van de werkzame personen
ingezien.
Passende beroepskwalificatie
Na overleg en overreding is aangetoond dat de drie aanwezige beroepskrachten passend
gekwalificeerd zijn.
Opvang in groepen
De locatie staat in het LRKP geregistreerd met 24 kindplaatsen. Er zijn twee verschillende
groepsruimtes in het scoutinggebouw. Als het daadwerkelijk aantal aanwezige kinderen onder de
20 ligt vindt de opvang plaats in één basisgroep. Zo ook tijdens het onaangekondigde bezoek. De
kinderen zijn allemaal tegelijkertijd buiten. Op het buitenterrein vinden ook de eet- en
drinkmomenten plaats.
Beroepskracht-kindratio
Tijdens de observatie is de beroepskracht-kindratio geborgd. De kinderen worden op verschillende
tijden opgehaald van school door een beroepskracht van OOK.
Gebruikte bronnen:

Interview (met de aanwezige beroepskrachten)

Observaties

Verklaringen omtrent het gedrag

Diploma's beroepskrachten
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Veiligheid en gezondheid
Uit de wet kinderopvang vloeien bepalingen voort die stellen dat de houder moet zorgdragen voor
kinderopvang in een veilige en gezonde omgeving.
De houder moet een verantwoord veiligheidsbeleid en gezondheidsbeleid voeren, middels een
risico-inventarisatie.
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
Tijdens het inspectiebezoek is uitgebreid stilgestaan bij het beleid en de praktijk die betrekking
hebben op risicovolle veiligheids- of gezondheidssituaties. De beroepskracht kan op locatie de
inlogcode voor de digitale risicomonitor niet vinden. Ze neemt hiervoor telefonisch contact op met
de unitmanager. De beroepskracht vertelt dat ze niet eerder digitaal is ingelogd en zij zich deze
manier van werken nog eigen dient te maken.
Naar aanleiding van een ongeval zijn er maatregelen genomen om een val van de vide/verhoging
in de groepsruimte te voorkomen. Gaten en zijkanten zijn gedicht en alleen kinderen van 8 jaar en
ouder mogen er spelen. Deze afspraken zijn niet terug te vinden in de digitale risico-inventarisatie.
De toegang tot een trap naar de nooduitgang is gebarricadeerd met stoelen. De beroepskracht
vertelt dat de scouting een traphekje gaat plaatsen. Er is geen streefdatum bekend.
In de digitale inventarisatielijsten en het daaraan gekoppelde actieplan wordt verwezen naar
protocollen en een afsprakenlijst. Uit navraag blijkt dat deze afsprakenlijst niet kan worden
ingezien op locatie. De beroepskracht geeft aan dat zij de lijst opnieuw gaat maken. In deze lijst
staan o.a. de afspraken benoemd die aan de kinderen worden aangeleerd/uitgelegd. Bijvoorbeeld
tot hoe hoog er in een boom geklommen mag worden of aan welke kant de kinderen de steile trap
op- en aflopen.
Het buitenterrein is riant en niet omheind. De (nieuwe) kinderen krijgen uitleg tot waar ze mogen
spelen. Samen met de beroepskracht wordt het terrein verkend en de grens bezocht en besproken.
Deze preventieve maatregel/afspraak doet het risico afnemen, doch het is niet helemaal
uitgesloten dat een kind het terrein verlaat. In de digitale risicomonitor wordt verwezen naar het
protocol vermissing. Bij navraag aan de beroepskracht blijkt dat zij dit protocol niet kent.
Op het buitenterrein is een vuurplaats gelegen. In de risicomonitor staat als maatregel vermeld dat
het vuur gedoofd moet worden met water. De beroepskracht vertelt dat zij dit juist niet doen. Zij
hanteren een andere, in hun ogen veiligere, manier om het vuur te doven. De praktijk en het
beleid sluiten op dit punt niet aan.
Bij de vuurplaats liggen stukken glas en sigarettenpeuken. De kinderen spelen er met de bal en het
is een plaats waar de kinderen samenkomen voor het eet- en drinkmoment. In de risicoinventarisatie staat dat het buitenterrein wordt gecontroleerd op zwerfafval en dat dit door de
beroepskrachten verwijderd wordt. Dit is vandaag tijdens het inspectiebezoek echter niet gebeurd
en dit zorgt voor gevaar.
Ook de rest van het terrein is niet vrij van zwerfafval. De beroepskracht vertelt dat zij binnenkort
met de kinderen een inspectie zal doen omdat zij de kinderen hier graag bij betrekt. Het voorjaar
breekt aan en de kinderen zullen veel buiten zijn. Dit heeft als consequentie dat de
beroepskrachten geen zicht hebben op eventuele risico's zolang het terrein niet is geïnspecteerd.
Geconcludeerd wordt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid onvoldoende geborgd is. De
praktijk en het beleid zijn niet volledig op elkaar afgestemd. Ook beschikt het team niet
over voldoende kennis van het actieplan, de werkafspraken en protocollen.
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is
voldaan.
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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)

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen
van de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid.
(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)

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)

Gebruikte bronnen:

Interview (met de aanwezige beroepskrachten)

Observaties

Risico-inventarisatie veiligheid

Risico-inventarisatie gezondheid

Actieplan veiligheid

Actieplan gezondheid
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Ouderrecht
Ouderrecht is een onderdeel uit de Wet kinderopvang waaraan waarde wordt gehecht door de
minister en de belangenorganisaties van de houders en ouders.
Oudercommissie
Er is geen lokale oudercommissie ingesteld. Houder heeft aangetoond dat de ouders op een andere
wijze worden betrokken bij zaken waarvoor adviesrecht geldt.
In het locatiebericht van oktober 2016 staat dat een vertegenwoordigende ouder van de Adventure
BSO is aangeschoven bij de oudercommissie van BSO De Ploeg. Als vast agendapunt worden de
ontwikkelingen bij de Adventure BSO De Maten besproken.
Gebruikte bronnen:

Nieuwsbrieven

9 van 15
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 10-03-2017
Adventure BSO De Maten te Apeldoorn

Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogische praktijk
De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van
persoonlijke competentie te komen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van
sociale competentie te komen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag
Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang
van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee
maanden.
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger is niet ouder dan
twee jaar.
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 en 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Passende beroepskwalificatie
Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
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Opvang in groepen
De opvang vindt plaats in basisgroepen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De basisgroep bestaat uit maximaal twintig kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot de leeftijd waarop
het basisonderwijs voor die kinderen eindigt.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

OF
De basisgroep bestaat uit maximaal dertig kinderen in de leeftijd van 8 jaar tot de leeftijd waarop
het basisonderwijs voor die kinderen eindigt.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Beroepskracht-kindratio
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige
kinderen in de groep bedraagt ten minste:
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 4 jaar.
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar.
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten
berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 3 en 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

OF
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige
kinderen in de groep bedraagt ten minste:
- 2 beroepskrachten en een extra volwassene per 30 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8
jaar.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 4 en 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt
afgeweken van de beroepskracht-kindratio.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
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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; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang,
buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk)

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; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en
peuterspeelzaalwerk)

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)

De registratie van ongevallen bevat per ongeval de aard en plaats van het ongeval, het jaar waarin
het ongeval zich heeft voorgedaan en een overzicht van getroffen maatregelen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 3 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van
de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid.
(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)

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie gezondheid op.
(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 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang,
buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk)

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)

De houder beschrijft de gezondheidsrisico’s op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu,
buitenmilieu en medisch handelen.
(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 2 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 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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Ouderrecht
Oudercommissie
De houder stelt binnen zes maanden na de registratie een oudercommissie in.
OF
De verplichting tot het instellen van een oudercommissie geldt niet omdat het een kindercentrum
betreft waar maximaal 50 kinderen worden opgevangen. De houder heeft zich aantoonbaar
voldoende ingespannen om een oudercommissie in te stellen en biedt ouders de gelegenheid deel
te nemen aan een oudercommissie.
(art 1.58 lid 1, 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Als er conform artikel 1.58 tweede lid geen oudercommissie is ingesteld, betrekt de houder de
ouders aantoonbaar voldoende op een andere wijze bij:
- de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan artikel 1.50, eerste lid;
- het pedagogische beleid dat wordt gevoerd;
- voedingsaangelegenheden van algemene aard;
- het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid of gezondheid;
- openingstijden;
- het beleid met betrekking tot het aanbieden van voorschoolse educatie;
- de vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten;
- wijziging van de prijs van kinderopvang.
(art 1.58 lid 2 en 3, 1.60 lid 1 en 1.57b lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen

: Adventure BSO De Maten
: http://www.kinderopvangook.nl
: 24

Gegevens houder
Naam houder
Adres houder
Postcode en plaats
Website
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

:
:
:
:
:
:

Kinderopvang OOK B.V.
Postbus 1064
8001 BB Zwolle
www.kinderopvangook.nl
08215454
Ja

Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Onderzoek uitgevoerd door

:
:
:
:
:

GGD Noord- en Oost-Gelderland
Postbus 3
7200 AA Zutphen
088-4433000
Mevr. J. van Marle

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Apeldoorn
: Postbus 9033
: 7300 ES APELDOORN

Gegevens toezicht

Planning
Datum inspectie
Opstellen concept inspectierapport
Zienswijze houder
Vaststelling inspectierapport
Verzenden inspectierapport naar houder
Verzenden inspectierapport naar
gemeente
Openbaar maken inspectierapport

:
:
:
:
:
:

10-03-2017
03-04-2017
07-04-2017
10-04-2017
11-04-2017
11-04-2017

: 14-04-2017

14 van 15
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 10-03-2017
Adventure BSO De Maten te Apeldoorn

Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
Zienswijze conceptrapport Adventure BSO De Maten
Datum: 7 april 2017.
Naar aanleiding van het inspectiebezoek op 10 maart 2017 heeft Kinderopvang OOK de volgende
opmerking over het conceptrapport;
Uit het rapport blijkt dat we aan het overgrote deel van de getoetste voorwaarden voldoen.
Helaas blijkt dat op het moment van de inspectie de praktijk en het veiligheids-en
gezondheidsbeleid niet volledig op elkaar zijn afgestemd. Veiligheid vinden ook wij heel belangrijk
en we hebben dan ook direct actie ondernomen.
Op 7 april, zijn in een teamoverleg, met alle medewerkers van de Adventure BSO, afspraken
gemaakt over de juiste afstemming. De belangrijkste items zijn direct aangepast. Op de vide
mogen alleen kinderen van 7 jaar en ouder spelen. Er is vanaf 1 mei een traphekje voor een trap.
Dit is speciaal voor een van de kinderen met slecht zicht. Het kindje kan slecht diepte zien.
Afspraken met kinderen en medewerkers zijn schriftelijk vastgelegd.
Veilige Victor zal de afbakening van het terrein voor de kinderen gaan aangeven.
( Fluorescerend poppetje met een hand omhoog)veilige Victor “zegt” Stop ga terug!
Er zijn duidelijke afspraken gemaakt over het doven van het kampvuur, en het verwijderen van
grof zwerfvuil.
Onze rapportage veiligheid is nu weer afgestemd op de praktijk. Het bespreken van de risico’s en
de afspraken die we daarover maken is vanaf heden een standaard onderdeel van onze
teamoverleggen. Op deze manier voorkomen wij herhaling in de toekomst.
Wij kunnen ons vinden in het verslag dat door, Mevr. J. van Marle - toezichthouder GGD Noord- en
Oost-Gelderland is opgemaakt.
Met vriendelijke groet
Kinderopvang OOK

Ellen Roos-Haans
unitmanager
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