Inspectierapport
BSO De Ploeg (BSO)
Burgersveld 24
7327 CA Apeldoorn
Registratienummer 233958770

Toezichthouder:
In opdracht van gemeente:
Datum inspectie:
Type onderzoek:
Status:
Datum vaststelling inspectierapport:

GGD Noord en Oost Gelderland
Apeldoorn
09-01-2017
Incidenteel onderzoek
Definitief
16-01-2017

Inhoudsopgave
Inhoudsopgave ................................................................................................................... 2
Het onderzoek ................................................................................................................. 3
Observaties en bevindingen .............................................................................................. 4
Overzicht getoetste inspectie-items ................................................................................... 5
Gegevens voorziening ...................................................................................................... 6
Gegevens toezicht ........................................................................................................... 6
Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum........................................................................... 7

2 van 7
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang incidenteel onderzoek 09-01-2017
BSO De Ploeg te Apeldoorn

Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd incidenteel onderzoek.
Op 9 december 2010 heeft koepelorganisatie OOK Kinderopvang een aanvraag voor wijziging
kindplaatsen afgerond bij de gemeente Apeldoorn voor buitenschoolse opvang (BSO) de Ploeg. De
houder heeft het voornemen om het aantal kindplaatsen uit te breiden van 50 naar 60
kindplaatsen.
In opdracht van de gemeente Apeldoorn heeft een incidenteel onderzoek plaatsgevonden.
Dit incidenteel onderzoek doet uitspraken over het onderdeel accommodatie en inrichting. In dit
incidenteel onderzoek beoordeelt de toezichthouder dus alleen dit onderdeel en niet alle andere
inspectie-items.

Beschouwing
BSO de Ploeg maakt onderdeel uit van koepelorganisatie kinderopvang OOK. De buitenschoolse
opvang (BSO) is gehuisvest in basisschool de Ploeg in Apeldoorn.
De locatie heeft momenteel vier basisgroepen namelijk de groene, gele, blauwe en 9+ groep.
Wijziging:
Op 09-12-2016 heeft de houder een wijziging kindplaatsen aangevraagd middels een ingevuld
wijzigingsformulier bij de gemeente Apeldoorn. De houder van de BSO heeft het voornemen om
het aantal kindplaatsen uit te breiden van 50 naar 60 kindplaatsen.
Op 14-12-2016 verzoekt de gemeente Apeldoorn om meer informatie bij de houder omtrent de
afmetingen van de verblijfsruimten.
Op 20-12-2016 heeft de houder de gevraagde gegevens aangeleverd, waaronder afbeeldingen van
een plattegrond.
Op 09-01-2017 heeft er een inspectiebezoek plaatsgevonden op locatie door de toezichthouder.
Bevindingen
Tijdens het bezoek aan de locatie is geconstateerd dat wordt voldaan aan alle eisen met betrekking
tot Accommodatie en Inrichting in kinderopvang.
De toezichthouder heeft vastgesteld dat uitbreiding van het aantal kindplaatsen naar 60
kindplaatsen redelijkerwijs kan plaatsvinden in overeenstemming met de kwaliteitseisen van de
Wet kinderopvang.
De houder dient naar aanleiding van deze uitbreiding het pedagogisch beleid en het beleid omtrent
veiligheid en gezondheid te borgen en te actualiseren. Dit is besproken met de houder.
In onderstaand inspectierapport is verdere toelichting te lezen.

Advies aan College van B&W
De toezichthouder adviseert het college om het verzoek tot wijziging van gegevens in het Landelijk
Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) toe te wijzen.
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Observaties en bevindingen
Accommodatie en inrichting
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het onderdeel accommodatie en inrichting. Per
aspect worden eerst de bevindingen beschreven over de BSO. Daarna volgt een oordeel op basis
van de wettelijke criteria.
Binnenruimte
Benodigde ruimte volgens de Wet bij 60
kindplaatsen
Binnenruimte
(3,5 m2 per
kind)

210 m2

Beschikbare ruimte
BSO de Ploeg
36,06 m2 (Personeelsruimte)
101,75 m2 (Centrale hal deel
1)
80,5 m2 (Centrale hal deel 2)
Totaal: 218,33 m2

De BSO maakt gebruik van de centrale hal en voegt daaraan een extra lokaal toe. Op de
plattegrond is dit lokaal 'personeelsruimte' genoemd.
De houder stelt dat deze ruimte te allen tijde beschikbaar is voor de BSO op dinsdag en donderdag.
Op de overige dagen wordt dit lokaal niet gebruikt door de opvang.
Conclusie
Er is voor de opvang van maximaal 60 kinderen ten minste 3,5 m² passend ingerichte
binnenspeelruimte per kind beschikbaar.
Buitenspeelruimte
Er wordt voor het buitenspelen gebruik gemaakt van het schoolplein en het openbare speelveld,
gelegen naast basisschool De Ploeg.
Conclusie
Er is ten minste 3 m² buitenspeelruimte per kind beschikbaar bij de opvang van maximaal 60
kinderen.
Gebruikte bronnen:

Observaties

Plattegrond

Schriftelijk contact houder, 12-01-2017
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Overzicht getoetste inspectie-items
Accommodatie en inrichting
Binnenruimte
Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² passend ingerichte binnenspeelruimte
beschikbaar.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Buitenspeelruimte
Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3 m² buitenspeelruimte beschikbaar.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De buitenspeelruimte is voor kinderen toegankelijk.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De buitenspeelruimte is vast beschikbaar voor de buitenschoolse opvang.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de
op te vangen kinderen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De niet-aangrenzende buitenspeelruimte is in de directe nabijheid van het kindercentrum.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De niet-aangrenzende buitenspeelruimte is voor kinderen goed bereikbaar.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De niet-aangrenzende buitenspeelruimte is voor kinderen veilig bereikbaar.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen

: BSO De Ploeg
: http://www.kinderopvangook.nl
: 50

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
R. Lenselink

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

:
:
:
:
:
:

09-01-2017
12-01-2017
13-01-2017
16-01-2017
16-01-2017
16-01-2017

: 19-01-2017
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
Datum: 13 januari 2017.
Naar aanleiding van het inspectiebezoek op 9 januari 2017 heeft Kinderopvang OOK de volgende
opmerking over het conceptrapport;
Wij zijn blij met deze positieve GGD rapportage waarin aan alle getoetste voorwaarden is voldaan,
en de goedkeuring om door te groeien naar 60 kinderen. Wij kunnen ons vinden in het verslag
zoals door de toezichthouder Kinderopvang, mevr. R. Lenselink - toezichthouder GGD Noord- en
Oost-Gelderland is opgemaakt.
Met vriendelijke groet
Kinderopvang OOK
Ellen Roos-Haans
unitmanager
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