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Het onderzoek 
 
Onderzoeksopzet 
 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 1 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een aangekondigd onderzoek voor registratie. 
Op 19-06-2017 is bij de gemeente Zutphen een verzoek tot registratie binnengekomen van 
kinderopvangorganisatie De Berkel voor een nieuwe buitenschoolse opvang locatie. Het betreft een 
verhuizing van een bestaande BSO. 
  
Tijdens deze inspectie zijn alle voorwaarden die op deze buitenschoolse opvang van toepassing zijn 
en vóór aanvang van de exploitatie getoetst kunnen worden, onderzocht. 
 
 
Beschouwing 
 
Kinderopvangorganisatie Buitenschoolse Opvang De Berkel  V.O.F. wil na de zomervakantie (vanaf 
21 augustus) van start gaan met een buitenschoolse opvang. Het betreft een verhuizing van de 
locatie van de 
Keucheniusstraat 26 in Zutphen naar de Henri Dunantweg 4 in Zutphen. Behalve de buitenschoolse 
opvang is ook een basisschool gevestigd in het gebouw. 
  
Op basis van documentenonderzoek, een bezoek aan de locatie en het interview met de houders 
wordt geconcludeerd dat voldoende aannemelijk is gemaakt dat er sprake is van verantwoorde 
kinderopvang conform wet- en regelgeving. In dit rapport worden de getoetste voorwaarden nader 
toegelicht. 
  
De bevindingen van dit onderzoek staan los van de gebruikersvergunning die de brandweer met 
betrekking tot de brandveiligheid of bouw- en woningtoezicht met betrekking tot het bouwbesluit 
afgeeft. 
  
Binnen 3 maanden na registratie zal de GGD door middel van een inspectie onderzoeken of het 
kindercentrum voldoet aan alle kwaliteitseisen. 
 
 
Advies aan College van B&W 
 
Opnemen in het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen. 
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Observaties en bevindingen 
 

Kinderopvang in de zin van de Wet en naleving wet- en regelgeving 
 
In dit hoofdstuk wordt het wettelijk kader beschreven voor toezicht en handhaving bij 
kindercentra. Onder de Wko gelden normen voor het starten van een kindcentrum. In dit domein 
wordt beoordeeld of er gedurende de opvang verzorging en opvoeding wordt geboden aan kinderen 
in de leeftijd van 0 jaar tot de eerste dag van de maand waarop het voortgezet onderwijs voor die 
kinderen begint. 
  
Tevens wordt beoordeeld of er geen sprake is van handhaving in het kader van de Wet 
kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen op (eventuele) andere vestigingen van de 
houder. 
  
 
Kinderopvang in de zin van de Wet 
 
Buitenschoolse Opvang De Berkel in Zutphen zal kinderopvang in de zin van de wet aanbieden: 
x De opvang vindt bedrijfsmatig plaats; 
x Gedurende de opvang wordt verzorging en opvoeding geboden en een bijdrage geleverd aan 

de ontwikkeling van kinderen; 
x De opvang is gericht op kinderen van 4-12 jaar. 
 
 
Kinderopvang en naleving wet- en regelgeving 
 
Uit de gegevens van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) blijkt dat de 
houder met meerdere locaties staat geregistreerd in het LRKP. 
 
Er loopt geen handhaving in het kader van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen tegen de vestiging(en)van de houder. 
 
Gebruikte bronnen: 
x Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (13-07-2017 (Anne-Marie Vrensen)) 
x LRKP 
x Aanvraagformulieren en documenten 
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Pedagogisch klimaat 
 
Om een helder beeld te krijgen van beleid, visie en de locatie specifieke werkwijze is het 
beleidsplan gecontroleerd op inhoud en volledigheid. 
  
 
Pedagogisch beleid 
 
BSO De Berkel locatie heeft een pedagogisch beleidsplan (versie: mei,2017) waarin de visie op de 
omgang met kinderen wordt omschreven.  
 
Onderwerpen die met name aan de orde komen zijn: 
x de wijze waarop de vier basisdoelen worden gewaarborgd; 
x werkwijze en maximale omvang van de basisgroep; 
x de wijze waarop de ondersteuning door andere volwassenen geregeld is; 
x het wenbeleid; 
x Het afnemen van extra dagdelen. 
 
Tijdens het onderzoek na registratie wordt in de praktijk getoetst of de houder zorgdraagt voor de 
uitvoering van het omschreven beleid. 
 
Gebruikte bronnen: 
x Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (13-07-2017 (Anne-Marie Vrensen)) 
x Protocol (Vervoer, vuur) 
x Website (www.bsodeberkel.nl) 
x Pedagogisch beleidsplan (Versie: Mei 2017) 
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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. 
  
Het beleid m.b.t. groepen wordt t.z.t. in de praktijk beoordeeld. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
Een verklaring omtrent het gedrag van de houder is bij het indienen van de aanvraag tot 
exploitatie aan het college van B&W overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee 
maanden. De VOG rechtspersonen is afgegeven op 13-06-2017. 
 
Uit de beoordeling van de Verklaringen omtrent Gedrag van de beroepskrachten die komen te 
werken op deze locatie blijkt dat zij in het bezit zijn van een VOG die voldoet aan de voorwaarden. 
 
De vrijwilligers en stagiaire die komen te werken op deze locatie zijn in het bezit van een geldig 
VOG.  
 
 
Passende beroepskwalificatie 
 
De beroepskrachten die op deze locatie komen te werken beschikken over de voor de 
werkzaamheden passende beroepskwalificatie zoals in de cao kinderopvang is opgenomen. 
 
 
Opvang in groepen 
 
De opvang van de kinderen gaat plaatsvinden in 3 basisgroepen van maximaal 10 kinderen. De 
basisgroepen worden ingedeeld op leeftijd: 
 
Op de dagen dat er meer dan 20 kinderen worden opgevangen is de indeling globaal als volgt: 
x 1 groep met maximaal 10 kinderen van 4-6 jaar (op de dinsdag en donderdag) 
x 1 groep met maximaal 10 kinderen van 7-9 jaar (op dinsdag en donderdag) 
x 1 groep met maximaal 10 kinderen van 10-13 (op dinsdag en donderdag) 
 
Op de dagen met minder dan 20 kinderen is de indeling als volgt: 
x 1 groep met maximaal 10 kinderen van 4-7 jaar 
x 1 groep met maximaal 10 kinderen van 7-12 jaar. 
 
Gebruikte bronnen: 
x Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (13-07-2017 (Anne-Marie Vrensen)) 
x Verklaringen omtrent het gedrag 
x Diploma's beroepskrachten 
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Veiligheid en gezondheid 
 
Uit de Wet kinderopvang vloeien bepalingen voort die stellen dat de houder moet zorg dragen voor 
kinderopvang in een veilige en gezonde omgeving. Voorafgaand aan de start van exploitatie dient 
de houder de wijze waarop dit gebeurt te hebben vastgelegd. 
  
Dit hoofdstuk beschrijft het oordeel hierover. 
  
De documenten die betrekking hebben op de veiligheid en gezondheid van de op te vangen 
kinderen zijn beoordeeld aan de hand van de werkwijze die de houder op deze locatie voor ogen 
heeft. De uitvoering van het beleid wordt bij de volgende inspectie beoordeeld. 
  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
De houder heeft in juli 2017 zowel de veiligheids- als gezondheidsrisico's in kaart gebracht d.m.v. 
een inventarisatie. 
 
Op dit moment wordt er nog hard gewerkt en zijn er nog een aantal zaken die opgepakt moeten 
worden. De houder is zich bewust van de risico's die nog aanwezig zijn en heeft hiervoor een plan 
van aanpak opgesteld. 
 
De houder heeft toegezegd dat zij ervoor zal zorgdragen dat voor de onderstaande risico's (die zijn 
geconstateerd op basis van een steekproef) preventieve maatregelen worden getroffen voordat de 
BSO open gaat: 
x stopcontacten afdekken kleutergang en kleuterklas. 
x vensterbanken verbreden in BSO ruimte.  
x Lijn trekken op de grond voor de keuken in BSO/overloop lokaal zodat kinderen niet in de 

buurt van hete apparaten gaan spelen.  
 
Tijdens de observatie blijkt dat het hek van de buitenruimte stuk is. Achter het hek bevindt zich 
een vijver.  
 
De houder heeft het volgende toegezegd: 
x Voordat de vakantie voorbij is zal het hek bij het water gerepareerd worden. Totdat er een 

nieuw hek komt dat steviger en hoger is zal er altijd iemand buiten zijn als de kinderen buiten 
spelen. Op het plein bij het water spelen alleen de oudste kinderen. Dagelijks zal 
worden gecontroleerd of het hek nog heel is en anders z.s.m. maken.  

 
Tijdens het onderzoek na registratie wordt bekeken of  
x De preventieve maatregelen getroffen zijn.  
x En wordt beoordeeld of de houder zorgdraagt voor de uitvoering van het beleid in de praktijk. 

Houder heeft de taak dat het personeel op deze locatie kennis kan nemen van de vastgestelde 
risico's. Aansluitend is implementatie en borging aan de orde. 
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Meldcode kindermishandeling 
 
De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld welke voldoet aan de beschreven 
eisen. 
 
Bij een volgend inspectiebezoek zal worden getoetst of de houder de kennis en het gebruik van de 
meldcode bevordert. 
 
Gebruikte bronnen: 
x Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (13-07-2017 (Anne-Marie Vrensen)) 
x Observaties (Binnen -en buitenruimte) 
x Protocol (Vervoer, vuur) 
x Risico-inventarisatie veiligheid 
x Risico-inventarisatie gezondheid 
x Actieplan veiligheid 
x Actieplan gezondheid 
x Ongevallenregistratie 
x Huisregels/groepsregels 
x Meldcode kindermishandeling 
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Accommodatie en inrichting 
 
De houder van een kindercentrum moet zorgdragen voor passend ingerichte ruimtes voor spelen 
(zowel binnen als buiten) die in overeenstemming zijn met het aantal en de leeftijd van de op te 
vangen kinderen. 
  
Hieronder volgen de bevindingen en beoordelingen over de voorwaarden met betrekking tot het 
domein "ruimte en inrichting". 
  
 
Binnenruimte 
 
De houder heeft aangegeven dat de BSO gebruik kan maken van de volgende ruimtes: 
  
x BSO groepsruimte 1 van 70 m² 
x De eetruimte/ zaaltje van 25 m² 
x Hal die de eetruimte en BSO ruimte kleuterlokaal verbind 85 m² 
x BSO ruimte kleuterlokaal van 70 m² 
 
Door de houder is bij de gemeente is navraag gedaan of de hal (tevens vluchtroute)als 
verblijfsruimte mag worden aangemerkt. De houder heeft het mailcontact tussen de houder en de 
gemeente doorgestuurd naar de toezichthouder. Uit de mail van de toezichthouder van 
de gemeente blijkt dat de hal mag worden aangemerkt als verblijfsruimte. Wel met de aantekening 
dat de vluchtroute obstakelvrij dient te zijn. 
  
Er is ruim voldoende binnenruimte aanwezig voor de 30 kindplaatsen die zijn aangevraagd. 
 
 
Buitenspeelruimte 
 
Het schoolplein wordt gebruikt als buitenspeelruimte. 
 
Opmerking: 
De school heeft een tijd leeggestaan. De natuurlijke buitenspeelruimte is in die tijd niet 
bijgehouden en wat verwilderd. De houder heeft aangegeven dat de tuin in het nieuwe schooljaar 
wordt aangepakt. 
 
Gebruikte bronnen: 
x Observaties (Binnen -en buitenruimte) 
x Plattegrond 
x mailcontact met de gemeente 
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Ouderrecht 
 
Dit domein belicht de inspectiebevindingen over het domein 'Ouderrecht'. De Wet kinderopvang 
stelt dat de houder moet zorgdragen voor: 
x het adequaat informeren van ouders; 
x ouderinspraak middels een oudercommissie of gelijkwaardig alternatief; 
x een klachtenregeling; 
x een aansluiting bij een erkende geschillencommissie. 
  
De bevindingen over deze voorwaarden worden in dit domein beschreven en beoordeeld. 
  
 
Oudercommissie 
 
De houder heeft een reglement oudercommissie vastgesteld en een oudercommissie ingesteld 
bestaande uit 2 leden. Ouders van die commissie worden betrokken bij het beleid d.m.v. 
adviesvragen. 
 
 
Klachten en geschillen 
 
De houder heeft een klachtenregeling getroffen die schriftelijk is vastgelegd. 
  
De houder van een kindercentrum is aangesloten bij een door de minister van Veiligheid en Justitie 
erkende geschillencommissie. 
 
Gebruikte bronnen: 
x Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (13-07-2017 (Anne-Marie Vrensen)) 
x Reglement oudercommissie 
x Website (www.bsodeberkel.nl) 
x Pedagogisch beleidsplan (Versie: Mei 2017) 
x Klachtenregeling 
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Overzicht getoetste inspectie-items 
 

Kinderopvang in de zin van de Wet en naleving wet- en regelgeving 

Kinderopvang in de zin van de Wet 

De opvang vindt bedrijfsmatig of anders dan om niet plaats. 
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
Gedurende de opvang wordt verzorging en opvoeding geboden en een bijdrage geleverd aan de 
ontwikkeling van kinderen. 
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
De opvang is gericht op kinderen in de leeftijd dat ze naar het basisonderwijs kunnen gaan. 
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 1 sub c Besluit kwaliteit kinderopvang 
peuterspeelzalen) 
Kinderopvang en naleving wet- en regelgeving 

Er loopt geen handhaving in het kader van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen tegen de vestiging(en)van de houder. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum 
kenmerkende visie op de omgang met kinderen is beschreven. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 
Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van: de 
wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de mogelijkheden voor 
kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie en de wijze waarop de 
overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 
Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
werkwijze, de maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de basisgroep. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub b en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 
Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
(spel)activiteiten die kinderen buiten de basisgroepen kunnen verrichten. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub c en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 
Bij activiteiten in groepen groter dan dertig kinderen besteedt de houder in het pedagogisch 
beleidsplan aantoonbaar extra aandacht aan de omgang met de basisgroep. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 en art 5 lid 2 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 6 en 7 en art 7 lid 1c Regeling kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 
Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving hoe 
beroepskrachten bij hun werkzaamheden worden ondersteund door andere volwassenen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub d en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 
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Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving hoe 
ondersteuning is vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 10, art 7 lid 1 sub g en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 
Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving hoe 
ondersteuning is vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum wordt 
ingezet in afwijking van de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 9, art 7 lid 1 sub g en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 
Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
wijze waarop kinderen kunnen wennen aan een nieuwe basisgroep waarin zij zullen worden 
opgevangen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub e en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 
Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van het 
beleid ten aanzien van het gebruik maken van kinderopvang gedurende extra dagdelen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 11, art 7 lid 1 sub f en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 
 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

Een verklaring omtrent het gedrag van de houder is bij het indienen van de aanvraag tot 
exploitatie aan het college overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee maanden. 
(art 1.50 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum 
exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven vanaf 1 maart 
2013. 
(art 1.50 lid 3 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang 
van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is bij aanvang van de werkzaamheden 
niet ouder dan twee maanden. 
(art 1.50 lid 4 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) 
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) 
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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) 
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) 
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 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) 
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) 
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) 
Meldcode kindermishandeling 

De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld die ten minste de volgende 
elementen bevat: 
- een stappenplan voor het omgaan met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 
- toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen; 
- specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld; 
- specifieke aandacht voor de wijze waarop personeel moet omgaan met vertrouwelijke gegevens. 
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2a Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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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) 
De binnenruimte 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 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) 
 

Ouderrecht 

Oudercommissie 

De houder heeft voor de oudercommissie, tenzij er op grond van artikel 1.58 tweede lid geen 
oudercommissie is ingesteld, zes maanden na registratie een reglement oudercommissie 
vastgesteld. 
(art 1.46 lid 2, 1.58 lid 2 en 1.59 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
Het reglement omvat regels omtrent de wijze van kiezen, de zittingsduur en het aantal leden. 
(art 1.59 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
Het reglement omvat geen regels omtrent werkwijze van de oudercommissie. 
(art 1.59 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
De houder wijzigt het reglement na instemming van de oudercommissie. 
(art 1.59 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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) 
De houder en personen werkzaam bij het kindercentrum zijn geen lid. 
(art 1.58 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
De leden worden gekozen uit en door de ouders. 
(art 1.58 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
De houder stelt de oudercommissie in de gelegenheid haar eigen werkwijze te bepalen. 
(art 1.58 lid 6 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Klachten en geschillen 

De houder treft een regeling voor de afhandeling van klachten over: 
- een gedraging van de houder of een bij de houder werkzaam persoon jegens een ouder of kind; 
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder. 
(art 1.57b lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
De regeling is schriftelijk vastgelegd, voorziet er in dat de ouder de klacht schriftelijk bij de houder 
indient en dat de houder: 
- de klacht zorgvuldig onderzoekt; 
- de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling; 
- de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk afhandelt; 
- de klacht uiterlijk zes weken na indiening afhandelt; 
- de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt; 
- in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn 
gerealiseerd. 
(art 1.57b lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 
Opvanggegevens 
Naam voorziening : BSO de Berkel 
Website : http://www.bsodeberkel.nl 
Aantal kindplaatsen : 30 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Buitenschoolse Opvang De Berkel V.O.F. 
Adres houder : Valckstraat 29 
Postcode en plaats : 7203 GB Zutphen 
KvK nummer : 08160555 
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. S. Eising 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Zutphen 
Adres : Postbus 41 
Postcode en plaats : 7200 AA ZUTPHEN 
 
Planning 
Datum inspectie : 13-07-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 18-07-2017 
Zienswijze houder : 18-07-2017 
Vaststelling inspectierapport : 20-07-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 24-07-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 24-07-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 27-07-2017 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

Een aantal zaken omtrent veiligheid waren nog niet afdoende afgedekt. 
Komende weken gaan we ervoor zorgdragen dat ook deze veiligheidsrisico’s worden opgelost 
zodat we na de zomer veilig kunnen starten met BSO de Berkel op de nieuwe locatie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


