
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Inspectierapport 
BSO de Berkel (BSO) 
Keucheniusstraat 26 
7204 JK Zutphen 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Toezichthouder:   GGD Noord en Oost Gelderland 
In opdracht van gemeente:  Zutphen 
Datum inspectie:    23-08-2016 
Type onderzoek :   Onderzoek voor registratie 
Status:     Definitief 

Datum vaststelling inspectierapport: 05-09-2016 
 



 

2 van 13 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang onderzoek voor registratie 23-08-2016 
BSO de Berkel te Zutphen 

Inhoudsopgave 

Het onderzoek .................................................................................................................... 3 

Observaties en bevindingen .................................................................................................. 4 

Kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang ................................................................ 4 

Pedagogisch klimaat ........................................................................................................ 5 

Personeel en groepen ....................................................................................................... 6 

Veiligheid en gezondheid .................................................................................................. 7 

Accommodatie en inrichting .............................................................................................. 8 

Inspectie-items ................................................................................................................... 9 

Gegevens voorziening ......................................................................................................... 12 

Gegevens toezicht .............................................................................................................. 12 

Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum ............................................................................. 13 



 

3 van 13 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang onderzoek voor registratie 23-08-2016 
BSO de Berkel te Zutphen 

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 23 augustus bij de gemeente Zutphen een verzoek tot registratie binnengekomen van 

kinderopvangorganisatie "De Berkel" voor een nieuwe buitenschoolse opvang locatie. 
  
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 (in de 

week van 22 augustus) van start gaan met een buitenschoolse opvang. Het betreft opvang in 
noodlokalen die geplaatst zijn nadat de voormalige locatie aan de Weerdslag 14B verloren is 
gegaan t.g.v. een brand. Behalve de buitenschoolse opvang is ook basisschool De Berkel 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 kinderopvang 

 
  
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: 
  
 De opvang vindt bedrijfsmatig plaats; 
 Gedurende de opvang wordt verzorging en opvoeding geboden en een bijdrage geleverd aan 

de ontwikkeling van kinderen; 
 De opvang is gericht op kinderen van 4-12 jaar. 

 
 
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.  
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
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Pedagogisch klimaat 

 
Om een helder beeld te krijgen van beleid en visie is het beleidsplan gecontroleerd op inhoud en 

volledigheid. 
  
 
Pedagogisch beleid 
 
BSO De Berkel heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de visie op de omgang met kinderen 

wordt omschreven. Onderwerpen die met name aan de orde komen zijn: 
 
 de wijze waarop de vier basisdoelen worden gewaarborgd 

 werkwijze en maximale omvang van de basisgroep 
 de wijze waarop de ondersteuning door andere volwassenen geregeld is 
 het wenbeleid. 
 

Tijdens het onderzoek na registratie wordt in de praktijk getoetst of de houder zorgdraagt voor de 
uitvoering van het omschreven beleid. 
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
  Pedagogisch beleidsplan 
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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 
 
Bij de aanvraag zijn de verklaringen omtrent gedrag van de rechtspersonen niet overlegd. De 

houders hebben op 23 augustus aangegeven dat zij de verklaring gaan aanvragen. 
 
Op basis hiervan is geconstateerd dat de exploitatie redelijkerwijs niet zal plaatsvinden in 
overeenstemming met de volgende voorwaarde(n): 

 

 
 

 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. 
(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 na 1 maart 2013. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)  
   

 
Gebruikte bronnen: 

  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Uit de wet kinderopvang vloeien bepalingen voort die stellen dat de houder moet zorgdragen voor 

een verantwoord veiligheidsbeleid en gezondheidsbeleid voeren, o.a. middels een risico-
inventarisatie. 
  
De bevindingen hieromtrent worden hieronder beschreven en beoordeeld. 
   
 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
De houder heeft in augustus zowel de veiligheids- als gezondheidsrisico's in kaart gebracht d.m.v. 

een inventarisatie. 
 
Met de houder is gesproken over de risico's in de keuken (aanwezigheid van heet water) en van de 
buitenruimte. De houder heeft toegezegd dat zij ervoor zal zorgdragen dat niet alleen voor de 

genoemde risico's (die zijn geconstateerd op basis van een steekproef) maar voor álle risico's 
preventieve maatregelen worden getroffen.  
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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: 
  
 de groepsruimte van 63m² 
 één van de kleuterlokalen van 63m² 

 
Er is ruim voldoende binnenruimte aanwezig voor de 30 kindplaatsen die zijn aangevraagd. 
  
 
Buitenspeelruimte 
 
De houder geeft tijdens het interview aan dat de BSO t.z.t. gebruik gaat maken van het 

kleuterplein aan de voorzijde van het gebouw. Deze ruimte is nu nog niet ingericht en er zijn 
veiligheidsrisico's (met name omdat de ruimte niet volledig is afgeschermd en de aanwezigheid van 
bouwverkeer)  

 
De houder gaat voorlopig gebruik maken van speelplekken in de omgeving. Daarnaast is er aan de 
zijkant c.q. achterkant van het gebouw een ruimte beschikbaar die volledig is omheind. Ook deze 

ruimte is nu nog niet passend ingericht. 
 
Gebruikte bronnen: 
  Observaties 
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Inspectie-items 

 

Kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang 

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 

De houder heeft 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) 

In het pedagogisch beleidsplan staat in duidelijke en observeerbare termen het volgende 
beschreven: 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 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen 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 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen 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 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen 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 7 lid 1 sub g Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen 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 7 lid 1 sub g Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen 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 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen 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 7 lid 1 sub f 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 van B&W 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 na 1 maart 
2013. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

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 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) 
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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) 

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 : 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. Baks 
 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Zutphen 

Adres : Postbus 41 
Postcode en plaats : 7200 AA ZUTPHEN 
 

Planning 
Datum inspectie : 23-08-2016 
Opstellen concept inspectierapport : 24-08-2016 
Zienswijze houder : 02-09-2016 
Vaststelling inspectierapport : 05-09-2016 
Verzenden inspectierapport naar houder : 08-09-2016 
Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 08-09-2016 

Openbaar maken inspectierapport : 13-09-2016 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

Zienswijze houdsters BSO De Berkel locatie 
  
  

BSO de Berkel, voorheen altijd gehuisvest in Vrije School de Berkel, is afgelopen zomer (2016), 
een week voordat de scholen met zomervakantie zouden gaan, volledig door brand verwoest. 
Hiermee is de locatie de Weerdslag 14b komen te vervallen. 
16 augustus kregen we van de school een plek in een lokaal in de noodschool aan de 
Keucheniusstraat 26 te Zutphen en mogen we gebruik maken van een extra lokaal na 3 uur. We 
hebben daarmee weer voldoende ruimte (2x 63m2) voor maximaal 30 kinderen. 

Voor deze nieuwe locatie hebben we via de gemeente een inspectie aangevraagd. Vanwege de 

unieke situatie van de plotselinge verwoesting van onze locatie hebben we gevraagd of we bij 
hoge uitzondering en onder voorwaarde dat we versneld alle risico’s onder de loep gaan nemen, 
niet hoeven te voldoen aan de voorwaarde van 10 weken. 
  
Onze goede gewoontes die in onze oude locatie golden, gelden nu gewoon ook. Niet in de keuken, 
niet rennen in de BSO, niet klimmen in of op de kasten, niet rennen in de gangen die zo lang zijn 
dat ze daar voor toe uitdagen. We hebben afgesproken om extra alert te zijn op heet water uit de 

kraan (warm water nog niet aangesloten) en op gekookt water en thee. 
De buitenruimte is de eerste weken nogal kaal en het hek aan 2 kanten open en er zijn nog veel 
busjes van de bouwers. Inmiddels, 30 augustus, zijn de meeste bouwers en busjes verdwenen en 
is het hek aan de voorzijde bij het kleuterplein gesloten. Aan het fietsen kant van het plein is nog 
een doorgang. Met mooi weer hebben we afgesproken dat we naar het speeltuintje gaan in het 
nabijgelegen wijkje (5 minuten wandelen via verkeersluwe route). We zijn bezig om een RI 

veiligheid te maken voor deze plek. Tegenover de school is een voetbalveldje waar we af en toe 
naar toe gaan en iets verderop, aan de andere kant van de vijver is nog een omhulde speeltuin 
die we gaan ontdekken. Alle nieuwe plekken gaan we bekijken op de risico’s voor veiligheid. Het 
vervoer met de kinderen, lopend, gaat zoals we voorheen ook gewend waren. Het zijn ook de 
gewoontes van de school die de kinderen heel goed kennen. 
  
Met de brand is niet alleen onze ruimte verwoest, ook alle VOG’s, risico-inventarisaties en andere 

(ggd) documenten zijn hiermee verdwenen. De houders, Anne Marie Vrensen en Eveline van 
IJsselsteyn moesten een nieuwe VOG aanvragen. Dat is inmiddels gebeurd en de VOG’s zijn 
inmiddels binnen. Vog’s en diploma’s van alle andere medewerkers zijn gecoppieerd. 
  
Nu, ruim een week na de opening van de ‘nieuwe’ BSO aan de Keucheniusstraat, hebben we een 
plek waar de kinderen weer als vanouds gezellig in de huiselijke BSO ruimte aan de grote houten 
tafels eten, spelen met het vertrouwde maar soms nieuwe en andere speelgoed, lekker op de 

bank een boekje of Donald Duckje lezen of een tekening maken van de schooldag die 
voorafgegaan is aan de BSO. En met het mooie weer van de laatste week en dagen gaan we 
lekker op pad, met het picknick kleed vooral veel water en een bal. Er moet nog veel gebeuren 
maar de start is er en we hebben er zin in. 
  
Hartelijke groet, 

Marie Vrensen en Eveline van Ijsselsteyn 
  
  

 
 
 

 


