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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.
Tijdens het jaarlijks onderzoek van d.d. 07-04-2016 heeft de toezichthouder overtredingen
geconstateerd op het onderdeel veiligheid en gezondheid. Hierover heeft de gemeente Apeldoorn
herstelafspraken gemaakt met de houder.
Dit nader onderzoek doet uitspraken over het doorgevoerde herstel naar aanleiding van de
geconstateerde tekortkomingen. In dit nader onderzoek beoordeelt de toezichthouder dus alleen
het herstel en niet alle andere inspectie-items.

Beschouwing
Fris! locatie Eloy is onderdeel van Fris! kinderdagverblijven. Deze buitenschoolse opvang (BSO) is
gevestigd in de gelijknamige basisschool in Ugchelen.
Kinderen van 4 jaar en ouder worden op deze BSO in vier basisgroepen opgevangen.
De 'oranje groep' maakt met een bepaalde frequentie per jaar gebruik van de voorzieningen van
Kinderparadijs Binky Malkenschoten, te noemen 'kinderparadijs'. De BSO ziet het gebruik van de
voorzieningen op het kinderparadijs als aanvulling op het activiteitenaanbod. Het afgelopen jaar
heeft de 'oranje groep' op de dinsdag en de donderdag een deel van de middag doorgebracht bij
het kinderparadijs. De binnenruimte 'ganzepas' is daarvoor beschikbaar gesteld door de eigenaar.
Inspectiegeschiedenis:
2014: de BSO voldoet aan de onderzochte voorwaarden, er is alleen geen oudercommissie;
2015: de BSO voldoet aan de onderzochte voorwaarden, er is alleen geen oudercommissie;
2016: er zijn tekortkomingen geconstateerd op het onderdeel veiligheid en gezondheid, er is geen
oudercommissie. De gemeente Apeldoorn heeft afspraken met de houder gemaakt met een
aanwijzing om de tekortkomingen op het onderdeel veiligheid en gezondheid te herstellen.
Voortgang:
De houder heeft in de zienswijze op het inspectieonderzoek d.d. 07-04-2016 het volgende
aangegeven: "Wij als houder zijn bezig om een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid op te
stellen voor kinderparadijs Malkenschoten."
De houder heeft echter geen aanvullende acties genomen na het inspectieonderzoek van 07-042016 om de tekortkomingen te herstellen. De houder geeft als reden aan dat er geen structurele
opvang meer heeft plaatsgevonden op het kinderparadijs na het inspectieonderzoek van 07-042016. De houder geeft aan dat het kinderparadijs na het inspectieonderzoek nog circa 5 keer is
bezocht met de BSO. Inmiddels heeft de eigenaar van het kinderparadijs aangegeven dat de BSO
in de toekomst niet meer gebruik kan gaan maken van de binnenruimte 'ganzepas'. De houder
geeft aan dat het moment van het onaangekondigde onderzoek van 29-09-2016 de laatste keer is
geweest dat de BSO gebruikt heeft gemaakt van de voorzieningen bij het kinderparadijs. De
houder geeft aan dat, vanwege de genoemde omstandigheden, niet over is gegaan op herstel van
de tekortkomingen.
In onderstaand inspectierapport is verdere toelichting te lezen.

Advies aan College van B&W
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid.
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Observaties en bevindingen
Veiligheid en gezondheid
Uit de Wet kinderopvang vloeien bepalingen voort die stellen dat de houder moet zorgdragen
opvang in een veilige en gezonde omgeving.
Binnen dit domein zijn een aantal onderdelen van het gevoerde veiligheids- en gezondheidsbeleid
op deze BSO gecontroleerd. Allereerst worden de bevindingen beschreven met daaropvolgend de
conclusie.
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
De 'oranje groep' van deze BSO maakt met een bepaalde frequentie per jaar gebruik van de
voorzieningen van kinderparadijs Malkenschoten. Er zijn op het terrein risico's aanwezig omtrent
de veiligheid en gezondheid vanwege de aanwezigheid van o.a. water en dieren.
In de praktijk gelden de volgende afspraken:

De kinderen komen alleen het eerste gedeelte van het park, tot aan het springkussen. Achter
in het park is een grote (toegankelijke) waterpartij, waar de kinderen niet mogen komen;

De kinderen blijven altijd bij de groep;

De kinderen krijgen een veiligheidshesje aan i.v.m. de herkenbaarheid;

De beroepskracht kan een beroep doen op het aanwezige personeel en de beheerder van het
park;

De kinderen wassen de handen na het aaien van de dieren.
Deze maatregelen zijn genomen, omdat de verantwoordelijke risico's inschat, die zich bij het
gebruik van de voorzieningen op het kinderparadijs voordoen.
Situatie
De toezichthouder heeft onaangekondigd een bezoek afgelegd bij het kinderparadijs. Om circa
16:00 arriveert de beroepskracht met de kinderen van de oranje groep. Allereerst gaan een aantal
kinderen naar de toiletten. Vervolgens gaat de groep onder begeleiding van de beroepskracht naar
de binnenruimte 'ganzepas'. Hier trekken de kinderen een veiligheidshesje aan. Opgemerkt wordt
dat er in de binnenruimte 'ganzepas' reptielen in een terrarium aanwezig zijn. Verder is er een
lessenaar aanwezig waar een kind op het moment van onderzoek mee speelt. De klep valt dicht op
de hand van het kind waardoor het kind zich bezeert en moet huilen. De beroepskracht bespreekt
met de kinderen aan tafel de activiteiten van de middag. Afgesproken wordt dat de groep eerst de
dieren gaat bekijken om vervolgens te gaan spelen bij het springkussen.
Op het moment van onderzoek heeft de beroepskracht een map met documenten aan de
toezichthouder overlegd.
In deze map zijn de volgende documenten door de toezichthouder ingezien:

Achterwachtregeling;

BSO Eloy Oranje groep, versie september 2015;

Calamiteitenplan Kinderparadijs Malkenschoten;

Aaien, voeren, spelen, leren, visie op de Apeldoornse kinderboerderijen 2001.
Er is op het moment van onderzoek geen risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid op locatie
aanwezig.
De beroepskracht geeft aan dat ze niet bekend is met een risico-inventarisatie veiligheid en
gezondheid waarin de risico's omtrent het gebruik van het kinderparadijs beschreven staan. Verder
geeft de beroepskracht aan dat ze sinds kort weer werkzaam is op deze BSO. Ze vertelt dat het
gebruik van het kinderparadijs stopt, omdat de binnenruimte 'ganzepas' niet meer in de toekomst
voor de BSO beschikbaar is. De binnenruimte zal door de eigenaar voor andere doeleinden gebruikt
gaan worden.
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Er heeft na het inspectiebezoek op 06-10-2016 een telefonisch interview met de locatiemanager
plaatsgevonden. Zij geeft aan dat na het jaarlijks onderzoek van 07-04-2016 het
kinderparadijs circa 5 keer is bezocht door de BSO. Ze vertelt dat er in de zomervakantie en in de
periode daarna vanwege het warme weer geen gebruik is gemaakt van het kinderparadijs. Tevens
bevestigt ze dat de binnenruimte 'ganzepas' in de toekomst niet meer beschikbaar is voor de
BSO. Ze vertelt dat het verminderde gebruik van het kinderparadijs en de ontwikkelingen omtrent
de beschikbaarheid van de vaste binnenruimte de reden zijn dat de risico-inventarisatie veiligheid
en gezondheid niet is aangepast. Ze geeft aan dat het kinderparadijs in de toekomst wellicht bij
een uitstapje bezocht zal worden.
Besproken is met de houder dat er sprake is van een structureel gebruik van de voorzieningen van
het kinderparadijs. Op het moment van onderzoek is er sprake van een bezoek aan het
kinderparadijs. Tevens is met de houder besproken dat de houder verantwoordelijk is voor het
voeren van een veiligheids- en gezondheidsbeleid indien opvang plaatsvindt buiten het
geregistreerde opvangadres van de BSO-locatie. Veiligheids- en gezondheidsrisico's moeten
worden ingeschat en beschreven in een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid.
Conclusie
Er is geen risico-inventarisatie veiligheid opgesteld voor alle voor kinderen toegankelijke ruimtes,
waaronder de buitenspeelruimte.
Er is geen risico-inventarisatie gezondheid.
Op basis hiervan is geconstateerd dat de overtreding van de volgende voorwaarde(n) nog niet is
hersteld:

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; art 5 lid 3 sub f Besluit registers
kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk)

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; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang,
buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk)

Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (telefonisch)

Interview anderen (beroepskracht)

Observaties

Ongevallenregistratie (formulier)

Huisregels/groepsregels (Malkenschoten)

Achterwachtregeling

BSO Eloy Oranje groep, versie september 2015

Calamiteitenplan Kinderparadijs Malkenschoten

Aaien, voeren, spelen, leren, visie op de Apeldoornse kinderboerderijen 2001
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Inspectie-items
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; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang,
buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk)

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; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang,
buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen

: Fris! Kinderdagverblijven
: http://www.friskinderdagverblijven.nl
: 40

Gegevens houder
Naam houder
Adres houder
Postcode en plaats
Website
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

:
:
:
:
:
:

Fris! Kinderdagverblijven
Linie 540
7325 DZ Apeldoorn
www.friskdv.nl
50860429
Nee

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
Mw. M. Poortinga

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

:
:
:
:
:
:

29-09-2016
Niet van toepassing
Niet van toepassing
24-10-2016
26-10-2016
26-10-2016

: 31-10-2016
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