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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd incidenteel onderzoek.
Fris! Kinderdagverblijven heeft bij de gemeente Apeldoorn een wijziging kindplaatsen aangevraagd
voor buitenschoolse opvang (BSO) Fris! Kinderdagverblijven. De houder heeft het voornemen om
het aantal kindplaatsen uit te breiden van 40 naar 50 kindplaatsen.
In opdracht van de gemeente Apeldoorn heeft een incidenteel onderzoek plaatsgevonden.
Dit incidenteel onderzoek doet uitspraken over het onderdeel accommodatie en inrichting. In dit
incidenteel onderzoek beoordeelt de toezichthouder dus alleen dit onderdeel en niet alle andere
inspectie-items.

Beschouwing
BSO Fris! Kinderdagverblijven maakt onderdeel uit van koepelorganisatie Fris! Kinderdagverblijven.
De buitenschoolse opvang (BSO) is gehuisvest in de Eloyschool te Ugchelen.
De locatie biedt momenteel opvang in 5 basisgroepen. Er heeft een uitbreiding plaatsgevonden van
beschikbare binnenruimte voor de BSO.
De BSO maakt sinds oktober 2016 gebruik van een unit geplaatst op het schoolplein van de school.
Wijziging
Op 24-10-2016 heeft de houder een wijziging kindplaatsen aangevraagd middels een ingevuld
wijzigingsformulier bij de gemeente Apeldoorn. De houder van de BSO heeft het voornemen om
het aantal kindplaatsen uit te breiden van 40 naar 50 kindplaatsen.
Op 21-12 2016 geeft de gemeente Apeldoorn aanvullende gegevens bij de houder opgevraagd om
de wijziging in behandeling te kunnen nemen.
Op 10-01-2017 heeft de houder gegevens aangeleverd, waaronder een plattegrond.
Op 18-01-2017 heeft een inspectiebezoek plaatsgevonden van de afdeling ruimtelijke ordening om
vast te kunnen stellen of de functies van te de gebruiken ruimtes voldoen aan de eisen zoals zijn
geformuleerd in het vigerende Bouwbesluit.
Op 07-02-2017 heeft een telefonisch interview plaatsgevonden met de medewerker van de
afdeling ruimtelijk ordening waarin deze zijn conclusies over de te gebruiken ruimtes heeft
besproken met de toezichthouder van de GGD.
Op 09-02-2017 heeft een inspectiebezoek plaatsgevonden van de toezichthouder van de GGD op
het opvangadres waarbij door de houder alle door de BSO te gebruiken ruimtes zijn getoond aan
de toezichthouder.
Bevindingen
Tijdens het bezoek aan de locatie is geconstateerd dat wordt voldaan aan de onderzochte eisen
met betrekking tot kinderopvang.
De toezichthouder heeft vastgesteld dat uitbreiding van het aantal kindplaatsen naar 50
kindplaatsen redelijkerwijs kan plaatsvinden in overeenstemming met de kwaliteitseisen van de
Wet kinderopvang.
De houder dient naar aanleiding van deze uitbreiding het pedagogisch beleid en het beleid omtrent
veiligheid en gezondheid te actualiseren en te borgen. Dit is besproken met de houder.
In onderstaand inspectierapport is verdere toelichting te lezen.

Advies aan College van B&W
De toezichthouder adviseert het college om het verzoek tot wijziging van gegevens in het Landelijk
Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) toe te wijzen.
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Observaties en bevindingen
Accommodatie en inrichting
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het onderdeel accommodatie en inrichting. Per
aspect worden eerst de bevindingen beschreven over de BSO. Daarna volgt een oordeel op basis
van de wettelijke criteria.
Binnenruimte
De opvanglocatie van de BSO bevindt zich in basisschool Eloy te Ugchelen.
De houder wenst de capaciteit van het totaal aantal op te vangen kinderen uit te breiden van 40
naar 50 kindplaatsen.
De houder heeft hier een aanvraag voor ingediend bij de gemeente Apeldoorn met het daarvoor
bestemde formulier. Daarbij heeft de houder de plattegronden van de te gebruiken ruimtes
overlegd.
Er heeft een uitbreiding van beschikbare binnenruimtes plaatsgevonden. Er is naast de school een
unit geplaatst. In deze unit is een groepsruimte voor groep geel gerealiseerd. Hier worden
maximaal 20 kinderen van 4 tot 6 jr. opgevangen. Deze groepsruimte is tevens in gebruik van de
gelijknamige peuteropvang van dezelfde organisatie. In de unit zijn zelfstandige voorzieningen als
een sanitaire ruimte en een keuken aanwezig voor de BSO.
De groepen rood, groen en oranje worden opgevangen in de school. Deze groepen kunnen gebruik
maken van de voorzieningen binnen de school.
De opvang vindt plaats in vaste basisgroepen die starten in een vaste ruimte.
Dit gebeurt volgens deze groepsindeling gekoppeld aan de ruimte:

groep geel met maximaal 10 kinderen in de unit;

groep blauw met maximaal 10 kinderen in de unit;

groep rood met maximaal 10 kinderen in de gemeenschapsruimte;

groep groen met maximaal 10 kinderen in de gemeenschapsruimte;

groep oranje met maximaal 10 kinderen in hal 2.
Na het vaste eet- en drinkmoment in de vaste ruimte gaan de kinderen kiezen voor een activiteit.
Op dit moment kunnen de kinderen hun basisgroep en groepsruimte verlaten, afhankelijk van de
gekozen activiteit.
Alle groepen kunnen tevens gebruik maken van het speellokaal van de school. Dit is op het
moment van inspectie aan de orde.
De ruimtes zijn door het team toezicht en handhaving ruimtelijke regelgeving geïnspecteerd en
beoordeeld op de eisen van het Bouwbesluit 2012.
Uit het proces-verbaal van bevindingen blijkt dat de ruimte in de unit, de gemeenschapsruimte en
hal 2 voldoen aan de eisen die gesteld worden aan een verblijfsruimte.
In het proces-verbaal wordt aangegeven dat niet achterhaald kan worden of hal 1 voldoet aan de
eisen van het Bouwbesluit 2012 wat betreft de ventilatie.
Aan het proces-verbaal is een plattegrond toegevoegd met daarop vermeld de functies en
maatvoering van de ruimtes.
De




oppervlaktes van de te gebruiken ruimtes zijn achtereenvolgens:
unit: 70,3 m²;
gemeenschapsruimte: 190 m²;
hal 2: 60 m².

De houder heeft op het moment van inspectie alle ruimtes die voor de opvang gebruikt worden aan
de toezichthouder getoond. Hal 1 wordt niet door te BSO gebruikt als groepsruimte.
De verschillende ruimtes zijn voorzien van inrichting. De unit is ingericht met diverse speelhoeken
en er is spelmateriaal aanwezig voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 6 jaar.
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In de gemeenschapsruimte en hal 2 staan tafels en stoelen opgesteld. Er zijn kasten aanwezig voor
de BSO met daarin materiaal voor creatieve activiteiten en gezelschapsspellen. De in de ruimtes
aanwezige computers en leeshoek vanuit de school zijn tevens beschikbaar voor het gebruik door
de BSO.
Het speellokaal is ingericht voor bewegingsactiviteiten.
De door de BSO te gebruiken ruimtes voldoen aan de eisen die gesteld worden aan een
verblijfsruimte conform het Bouwbesluit.
Er is voldoende passend ingerichte binnenspeelruimte beschikbaar voor de opvang van 50
kinderen.
De houder dient het pedagogische beleidsplan en de risico-inventarisaties veiligheid en gezondheid
aan te passen met de uitbreiding van de te gebruiken ruimtes en indien nodig acties te
ondernemen omtrent het veilig gebruik van de genoemde ruimtes.
Conclusie
Er is voor de opvang van 50 kinderen ten minste 3,5 m² passend ingerichte binnenspeelruimte
beschikbaar.
Buitenspeelruimte
De buitenspeelruimte van de BSO is het direct aangrenzende schoolplein van de Eloyschool.
Conclusie
Er is ten minste 3 m² buitenspeelruimte per kind beschikbaar bij de opvang van maximaal 50
kinderen.
Gebruikte bronnen:

Observaties

Plattegrond

Interview houder

Interview medewerker Team Toezicht en Handhaving Ruimtelijke Regelgeving van de Eenheid
Ruimtelijke Leefomgeving van de gemeente Apeldoorn

Proces-verbaal bevindingen Team Toezicht en Handhaving Ruimtelijke Regelgeving van de
Eenheid Ruimtelijke Leefomgeving van de gemeente Apeldoorn

Bijlagen proces-verbaal

Wijzigingsformulier met bijlagen
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Overzicht getoetste inspectie-items
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)
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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
Ja

:
:
:
:
:

GGD Noord en Oost Gelderland
Postbus 3
7200 AA Zutphen
088-4433000
Mevr. M. Poortinga

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Onderzoek uitgevoerd door
Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Apeldoorn
: Postbus 9033
: 7300 ES APELDOORN

Planning
Datum inspectie
Opstellen concept inspectierapport
Zienswijze houder
Vaststelling inspectierapport
Verzenden inspectierapport naar houder
Verzenden inspectierapport naar
gemeente
Openbaar maken inspectierapport

:
:
:
:
:
:

09-02-2017
09-02-2017
14-02-2017
15-02-2017
20-02-2017
20-02-2017

: 23-02-2017
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.

Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
Naar aanleiding van de inspectie die heeft plaatsgevonden op 9 februari 2017 bij de Fris!
Kinderdagverblijven Locatie Fris! BSO Eloy aan het Klingelbeek 28 in Ugchelen geven wij in deze
zienswijze graag onze reactie op het rapport.
Ik heb het in het geheel doorgenomen en kan me vinden in het inspectierapport. Vanzelfsprekend
dragen wij zorg voor een actueel pedagogisch beleidsplan en de risico- inventarisaties veiligheid
en gezondheid.
Met vriendelijke groet,
Ilse Hoogstad
Manager Fris! BSO/Peuteropvang Locatie Eloy
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