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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. 

 

Op 23 november 2021 is er in opdracht van de gemeente Doetinchem een nader onderzoek 

uitgevoerd bij BSO Schöneveld van Stichting Spelenderwijs IJsselgraaf.  

Tijdens het jaarlijks onderzoek van d.d. 29 juni 2021 heeft de toezichthouder overtredingen 

geconstateerd waarover de gemeente herstelafspraken heeft gemaakt met de houder.  

 

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

geconstateerde overtredingen. In dit nader onderzoek beoordeelt de toezichthouder dus alleen het 

herstel en niet alle andere wettelijke voorschriften.  

 

Beschouwing 

De beschouwing geeft uitleg over het toezicht kinderopvang en beschrijft de resultaten bij het 

uitgevoerde onderzoek. Na de feiten over het kindcentrum en de inspectiegeschiedenis, volgen de 

bevindingen op hoofdlijnen. Deze worden in het rapport per domein verder uitgewerkt.  

 

Feiten over het kindcentrum  

Buitenschoolse opvang Schöneveld maakt onderdeel uit van Stichting Spelenderwijs IJsselgraaf. Er 

zijn maximaal 40 kindplaatsen. BSO Schöneveld is geopend op maandag t/m vrijdag van 14.00 tot 

18.00 uur. De voorschoolse opvang wordt geboden van 07.30 uur tot 08.30 uur. Tijdens de 

schoolvakanties is de BSO hele dagen geopend.  

BSO Schöneveld maakt gebruik van een vaste groepsruimte in een vrijstaande unit. In deze unit 

zijn een groepsruimte, een hal met garderobe en 2 toiletten beschikbaar voor de BSO. Daarnaast 

heeft de BSO een ruimte in de hal van de basisschool, deze ruimte wordt de Trommel genoemd.  

 

Inspectie geschiedenis  

• 29-06-2017: onderzoek voor registratie, het advies luidt 'opname register';  

• 14-11-2017: onderzoek na registratie, voldoet aan de voorwaarden;  

• 08-10-2018: jaarlijks onderzoek, overtredingen veiligheid en gezondheid en ouderrecht;  

• 24-06-2019: nader onderzoek, overtredingen is opgelost;  

• 04-11-2019: jaarlijks onderzoek, overtreding ouderrecht; 

• 2020: in dit jaar heeft door Covid-19 geen onderzoek plaats gevonden; 

• 29-06-2021: jaarlijks onderzoek, overtredingen veiligheid en gezondheid. 

 

De gemeente heeft herstelafspraken over de overtreding met betrekking tot 'veiligheid en 

gezondheid' gemaakt met de houder, middels een beschikking van d.d. 09 september 2021.  
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Voortgang  

Er is een nader onderzoek gedaan naar het herstel op bovengenoemde overtreding. De houder 

heeft zich ingespannen om de overtreding 'veiligheid en gezondheid' te herstellen. De conclusie van 

dit nader onderzoek is dat de overtreding met betrekking tot het beleid veiligheid en gezondheid 

voldoende is hersteld. 

 

Zie voor een toelichting onderstaand rapport. 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

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. 

 

Waaronder: 

• De houder moet een veiligheidsbeleid en gezondheidsbeleid voeren dat de veiligheid en 

gezondheid van de op te vangen kinderen zo veel mogelijk waarborgt. 

 

De bevindingen hieromtrent worden hieronder beschreven en beoordeeld. 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

 

Jaarlijks onderzoek (29-06-2021) 

Tijdens het jaarlijks onderzoek heeft de toezichthouder het volgende geconstateerd: 

 

''Tijdens het inspectiebezoek op dinsdag 29 juni 2021 is gebleken dat er in de ruimte opgeslagen 

spullen staan, welke voor veiligheidsrisico's zorgen: 

• Meerdere rijen hoog opgestapelde stoelen; 

• Digibord met loshangende snoeren. 

 

Hierdoor kan de veiligheid van de kinderen niet gewaarborgd worden. De risico’s zijn niet 

meegenomen in het Veiligheids- en Gezondheidsbeleid. Hiervoor is op donderdag 8 juli 2021 een 

herstelaanbod aangeboden. De houder heeft deze geaccepteerd.  

 

Na het herstelaanbod is de toezichthouder op donderdag 22 juli 2021 nogmaals op locatie geweest. 

De meerdere rijen opgestapelde stoelen zijn niet meer aanwezig in de ruimte. Het digibord was nog 

aanwezig in de ruimte, met daarbij laag hangende snoeren.  

 

Op donderdag 22 juli 2021 heeft de toezichthouder contact gehad met de 

locatieverantwoordelijke over het aanwezige digibord met laag hangende snoeren. De 

toezichthouder heeft hiervan foto's gemaild naar de locatieverantwoordelijke.  

 

Op vrijdag 23 juli 2021 heeft de locatieverantwoordelijke het volgende teruggemaild: ''Dank voor 

het sturen van de foto’s. De pedagogisch medewerkers geven aan dat ze de snoeren van het 

digibord zo kort als mogelijk hebben opgebonden. 

Ik heb met school en onze afdeling facilitair afgesproken om na de vakantie op zoek te gaan naar 

een passende oplossing hiervoor.'' 

 

Conclusie 

Het veiligheidsbeleid voldoet nog niet aan de voorschriften zoals die gesteld zijn in de Wet 

Kinderopvang per 1-1-2018.'' 
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Nader onderzoek (23-11-2021) 

Tijdens het locatiebezoek van 23 november 2021 is te zien dat de stoelen en het Digibord niet 

aanwezig zijn in de ruimte. De beroepskracht geeft aan dat het Digibord en de stoelen naar een 

opslag zijn gegaan. De opslag wordt geregeld door school. 

 

Conclusie 

De overtreding is hersteld, er wordt voldaan aan de voorwaarde. 
 

 

Gebruikte bronnen 

• Interview (beroepskracht, d.d. 23 november 2021) 

• Observatie(s) (d.d. 23 november 2021) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Veiligheid en gezondheid 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de 

veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder 

draagt er zorg voor dat er in de buitenschoolse opvang conform het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid wordt gehandeld. 

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

 

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 Schoneveld 

Aantal kindplaatsen : 40 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Stichting Spelenderwijs IJsselgraaf 

Adres houder : Keppelseweg 56 

Postcode en plaats : 6999 AR Hummelo 

KvK nummer : 61142522 

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 :  S. Smallegange 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Doetinchem 

Adres : Postbus 9020 

Postcode en plaats : 7000 HA DOETINCHEM 
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Planning 

Datum inspectie : 23-11-2021 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 23-11-2021 

Verzenden inspectierapport naar houder : 24-11-2021 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 24-11-2021 

Openbaar maken inspectierapport : 29-11-2021 

 

 

 

 

 

 


