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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd nader onderzoek. 

 

 
Beschouwing 
 

Tijdens het onderzoek op kernzaken van 16-06-2015 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 

tekortkomingen. In dit nader onderzoek beoordeelt de toezichthouder dus alleen het herstel en niet 
alle andere inspectie-items. De volgende voorwaarden zijn onderzocht: 
 De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie. 
 Pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de werkwijze, de 

maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de basisgroep. 
Op verzoek van de gemeente is er op 28-09-2015 een nader onderzoek uitgevoerd. In dit rapport 
staan de bevindingen over het doorgevoerde herstel naar aanleiding van geconstateerde 
tekortkomingen. 
  
Verdere stappen in het handhavingstraject zijn niet nodig, de overtredingen zijn hersteld. 

 

 
Advies aan College van B&W 

 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Tijdens de jaarlijkse inspectie van 16-06-2015 is de volgende tekortkoming geconstateerd: 
 De oudste BSO kinderen mogen zelf vanuit school naar de BSO komen. De ouders van deze 

kinderen hebben hiervoor schriftelijk toestemming gegeven. Dit staat ook beschreven in het 
pedagogisch werkplan. Echter staat in het pedagogisch beleidsplan niet omschreven hoe de 

kinderen worden opgevangen als zij op de BSO locatie aankomen. 
Uit het aangepaste pedagogisch werkplan van augustus 2015 blijkt dat de houder heeft 
omschreven hoe de kinderen worden opgevangen als zij op de BSO locatie aankomen. Het 

pedagogisch werkplan voldoet aan de voorwaarde 
  
Gebruikte bronnen: 
  Pedagogisch werkplan (Versie: Augustus 2015) 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Tijdens de jaarlijkse inspectie van 16-06-2015 is op het domein veiligheid en gezondheid de 

volgende tekortkoming geconstateerd: 
 De beroepskracht ziet op het moment dat zij terug is op de BSO, of de kinderen vanuit school 

komen veilig zijn aangekomen. De houder moet inzicht hebben in alle risico's die zich in een 
kindercentrum (inclusief de buitenruimte) kunnen voordoen en maatregelen treffen die deze 
risico's afdoende beperken. Dit geldt ook voor het vervoer vanuit school naar de BSO. 

De houder had geen risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie. De houder heeft 

van de gemeente een hersteltermijn van 5 weken gekregen. De houder heeft de aangepast risico-
inventarisatie veiligheid via de post opgestuurd naar de toezichthouder. Uit de risico-inventarisatie 
veiligheid blijkt dat het vervoer vanuit school naar de BSO is opgenomen en de houder 
maatregelen heeft getroffen. Hierdoor is de geconstateerde tekortkoming niet langer aanwezig. 

  
Gebruikte bronnen: 
  Risico-inventarisatie veiligheid (03-08-2015) 

  Actieplan veiligheid (03-08-2015) 
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Inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

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) 

 

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 en peuterspeelzaalwerk) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Oqido Klaashofweg 

Website : http://www.oqido.nl 
Aantal kindplaatsen : 40 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Kinderdomein Eibergen B.V. 
Adres houder : Lariksweg 27 

Postcode en plaats : 7151 XV Eibergen 
KvK nummer : 61242802 
 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Noord en Oost Gelderland 
Adres : Postbus 51 
Postcode en plaats : 7300 AB APELDOORN 

Telefoonnummer : 088-4433000 
Onderzoek uitgevoerd door :  Mevr. S. Eising 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Berkelland 
Adres : Postbus 200 

Postcode en plaats : 7270 HA BORCULO 

 
Planning 
Datum inspectie : 28-09-2015 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 28-09-2015 

Verzenden inspectierapport naar houder : 28-09-2015 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 28-09-2015 

Openbaar maken inspectierapport : 24-09-2015 
 
 

 


