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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek.
Op 10-10-2017 is BSO Fris! Eloy in opdracht van de gemeente Apeldoorn bezocht voor een jaarlijks
onderzoek op basis van risico-gestuurd toezicht.
Het onderzoek heeft zich met name gericht op de kwaliteit van de dagelijkse praktijk. Op basis van
de inspectie geschiedenis zijn ook de domeinen 'Veiligheid en gezondheid' en 'Ouderrecht'
beoordeeld.
De







volgende voorwaarden zijn onderzocht:
Pedagogische praktijk
Verklaringen Omtrent Gedrag en diploma's
Opvang in groepen
Beroepskracht-kind-ratio
Veiligheid en Gezondheid
Ouderrecht

Beschouwing
Fris! locatie Eloy is onderdeel van Fris! Kinderdagverblijven. De BSO is sinds 2017 gevestigd in een
Unit die naast de gelijknamige basisschool in Ugchelen geplaatst is. Daarnaast maken zij gebruik
van de hal van de school.
In de unit wordt ook peuteropvang aangeboden door dezelfde organisatie.
Inspectiegeschiedenis:





07-04-2016 jaarlijks onderzoek. Tijdens dit onderzoek is een tekortkoming geconstateerd op
het domein veiligheid en gezondheid. Voor de locatie is geen oudercommissie, ondanks de
inspanningen van de houder.
29-09-2016 nader onderzoek. Tijdens dit onderzoek is geconstateerd dat de houder niet over
is gegaan op herstel van de tekortkomingen die tijdens het onderzoek op 7-04-2016
geconstateerd zijn. De houder geeft als reden aan dat er geen structurele opvang meer heeft
plaatsgevonden op het kinderparadijs 'Malkenschoten' na het inspectieonderzoek van 07-042016.
09-02-2017 incidenteel onderzoek. 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.

Bevindingen op hoofdlijnen:
Er is geen sprake meer van opvang bij het kinderparadijs 'Malkenschoten'.
Tijdens dit onderzoek is geconstateerd dat BSO Fris! Eloy voldoet aan de getoetste voorwaarden.
In onderstaand inspectierapport is verdere toelichting te lezen.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Binnen dit domein zijn de volgende competenties geobserveerd en beoordeeld:

waarborging van de emotionele veiligheid

ontwikkeling van de persoonlijke competentie

ontwikkeling van de sociale competentie

overdracht van normen en waarden
Om een helder beeld te krijgen van beleid, visie en praktijk is een observatie uitgevoerd.
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het Veldinstrument
Pedagogische praktijk 4-12 jaar.
Pedagogische praktijk
Uit de observatie en het gesprek met de beroepskrachten komt naar voren dat de houder zorg
draagt voor de uitvoering van het pedagogisch beleidsplan.
De beroepskrachten zijn op de hoogte van de inhoud en brengen dat wat beschreven staat in het
beleid in de praktijk. Een beroepskracht licht toe dat ze werken met thema's en een activiteiten
keuzebord. De beroepskrachten bieden verschillende activiteiten aan waaruit kinderen kunnen
kiezen.
Gedurende de volgende momenten heeft een pedagogische observatie plaatsgevonden op alle
basisgroepen:

Binnenkomst

Eet- en drinkmoment

Vrij binnen spelen

Activiteiten: vleermuis maken, slijm maken, buitenspel
De kinderen worden X en Y genoemd in deze observatie.
Het volgende is onder andere geobserveerd ten aanzien van de pedagogische basisdoelen (waarbij
de schuingedrukte tekst uit het veldinstrument is overgenomen en de tekst daarna een uitwerking
daarvan is in zoals deze is geobserveerd in de praktijk):
Waarborgen van emotionele veiligheid
Er heerst een ontspannen, open sfeer in de groep
Er is een aangename sfeer in de groep. De meeste kinderen tonen in hun gedrag dat ze zich op
hun gemak voelen. De kinderen zijn ontspannen en bezig.
Observatie
Gedurende deze observatie oogt de sfeer ontspannen. De kinderen maken een tevreden indruk. Ze
maken contact met elkaar en met de beroepskrachten. De kinderen voelen zich vrij om
aan activiteiten deel te nemen, maar ook om hun eigen plan te trekken. Een oudere jongen
gaat buiten voetballen en er gaan 18 kinderen slijm maken met de begeleiding van twee
beroepskrachten en een stagiaire. De jongste kinderen die opgevangen worden in de Unit voelen
zich zichtbaar prettig in de ruimte; ze hebben zich verkleed en spelen met elkaar hun eigen spel.
Zorgdragen voor ontwikkeling van persoonlijke competentie
Kinderen hebben de mogelijkheid om (leer)ervaringen op te doen dankzij de groep, spelmateriaal,
activiteitenaanbod en inrichting
Observatie
De kinderen mogen na het eten- en drinken om de beurt vertellen wat ze willen doen. De
beroepskrachten vertellen allemaal aan hun basisgroep welke activiteiten er aangeboden worden.
Een beroepskracht vraagt: "X, wat wil jij graag doen?" Alle kinderen maken een keuze.
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De beroepskrachten ondersteunen en stimuleren de ontwikkeling van (individuele) kinderen
Observatie 1
Buiten spelen de kinderen samen met een beroepskracht een spel 'Hoe naar de overkant'. De
kinderen verzinnen verschillende manieren om naar de overkant van het plein te komen
zoals: huppelend, springend en voetje voor voetje. De beroepskracht doet mee. De kinderen
hebben zichtbaar plezier; ze lachen en doen allemaal mee met het spel.
Observatie 2
In de Unit maken de kinderen een knutsel vleermuis. Een beroepskracht biedt de kinderen
ondersteuning. "Wil jij nu de ogen erop doen?" vraagt de beroepskracht aan een meisje. Het
meisje wil dit graag. De beroepskracht zegt dat ze haar helpt en helpt vervolgens met de ogen op
de vleermuis te doen. Een meisje lijkt trots te kijken en laat haar vleermuis aan een beroepskracht
zien. De beroepskracht zegt: "Oeh wauw roze ogen wat mooi en wat leuk."
Er is wederzijdse interactie tussen beroepskrachten en individuele kinderen
De beroepskrachten geven de kinderen passende uitleg, aanwijzingen en correctie
Observatie
Een kind is klaar met knutselen en wil gaan spelen. Een beroepskracht zegt: "X, papier in de
prullenbak en schaar opruimen. Hoe loop je ook al weer met een schaar X? Ja goed zo." Het kind
ruimt de schaar op.
De wijze waarop de beroepskracht de aanwijzing geeft is passend bij de leeftijd van het kind.
Zorgdragen voor ontwikkeling van sociale competentie
De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in hun onderlinge interactie
Samen spelen samen leren
Observatie
Groep oranje, met de oudste kinderen, is als eerste klaar met het eten en drinken. Zij moeten
wachten met de start van de activiteiten op de andere kinderen. De beroepskracht biedt de
kinderen in deze tijd een groepsactiviteit aan. De kinderen en de beroepskracht zitten in een kring.
Ze doen een spel dat ze elkaars verhalen af moeten maken. De beroepskracht waarborgt dat de
kinderen stil zijn en naar elkaar luisteren.
De kinderen zijn deel van de groep
Observatie
De kinderen worden betrokken bij verzorgende en organisatorische taken. Op de groene groep
vraagt de beroepskracht aan de kinderen: "Wie wil mij helpen met de bekers uitdelen? En wie wil
inschenken?" Een meisje deelt de bekers uit en een jongen schenkt de limonade in.
Ook bij het afruimen worden de kinderen betrokken. De beroepskracht vraagt: "Hulpje die voor mij
de bekers, dienblad en kannen in het keukentje zetten. Wie wil dat doen?" Twee kinderen
reageren. "X, wil jij de kan regelen. Y, de bekers en het dienblad." De kinderen brengen de spullen
naar de keuken.
De beroepskrachten moedigen gesprekken tussen henzelf en de kinderen, en tussen kinderen
onderling aan, door zowel te luisteren als praten.
Observatie
Bij de jongste kinderen wordt er een gezamenlijk gesprek gevoerd tijdens het eten en drinken over
wat ze lekker eten vinden en wat ze niet lusten. De kinderen luisteren naar elkaar en stellen
vragen aan elkaar. Ook de beroepskracht stelt de kinderen vragen zoals: "Lus je het wel als het
warm is?"
Overdracht van normen en waarden
De beroepskrachten vervullen een voorbeeldfunctie in spreken en handelen
Observatie
De beroepskrachten zijn zich bewust van hun professionele voorbeeldrol. Alle beroepskrachten zijn
herkenbaar voor de kinderen, de medewerkers in de school en voor ouders doordat zij kleding van
Fris! dragen. De beroepskrachten gaan onderling op een respectvolle wijze met elkaar om; ze
overleggen over taken en bieden elkaar hulp. Op één groep is een beroepskracht die invalt. Zij
stelt aan een collega vragen over materialen en de werkwijze. Haar collega biedt ondersteuning.
Gedurende deze observatie oogt de organisatie van de BSO goed geregeld. De basisgroepen zijn
duidelijk, alle materialen staan klaar en elke beroepskracht weet op welke groep zij begeleiding
biedt. De binnenkomst van de kinderen verloopt mede hierdoor soepel. Op de tafels van de
stamgroepen liggen de kleuren van de groep. De kinderen weten aan welke tafel zij kunnen zitten.
De goede organisatie draagt bij aan het waarborgen van een prettige sfeer op de BSO.
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Conclusie
Bij BSO Fris! Eloy worden de pedagogische basisdoelen voldoende gewaarborgd.
Gebruikte bronnen:

Interview (beroepskrachten)

Observaties

Website

Pedagogisch werkplan (oktober 2017)
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Personeel en groepen
Dit hoofdstuk 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. Tevens worden er eisen gesteld aan hoe de houder met de opvang in
groepen dient om te gaan. De bevindingen over deze voorwaarden worden beschreven en
beoordeeld.
Verklaring omtrent het gedrag
Uit een steekproef op de locatie blijkt dat de aanwezige beroepskrachten en stagiaire in het bezit
zijn van een VOG die voldoet aan de voorwaarden.
Conclusie
Hiermee wordt voldaan aan de voorwaarden.
Passende beroepskwalificatie
Uit een steekproef op de locatie blijkt dat de aanwezige beroepskrachten in het bezit zijn van een
beroepskwalificatie conform CAO.
Conclusie
Hiermee wordt voldaan aan de voorwaarden.
Opvang in groepen
De opvang vindt plaats in vaste basisgroepen die starten in een vaste ruimte.
Dit gebeurt volgens deze groepsindeling gekoppeld aan de ruimte:
Groep
Geel
Blauw
Rood
Groen
Oranje

Basisschoolgroepen
1 t/m 3
1 t/m 3
4 t/m 6
4 t/m 6
7 en 8

Ruimte
Unit
Unit
Gemeenschapsruimte
Gemeenschapsruimte
Hal 2

Maximaal aantal kinderen
10
10
10
10
10

Conclusie:
De opvang in groepen voldoet aan de gestelde voorwaarden.
Beroepskracht-kindratio
Tijdens
Groep
Geel
Blauw
Rood
Groen
Oranje

deze inspectie waren er aanwezig:
Aantal kinderen Aantal beroepskrachten
7
1
7
1
6
1
7
1 en een stagiaire
7
1

Vereist aantal beroepskrachten
1
1
1
1
1

Conclusie
De verhouding tussen het aantal kinderen en beroepskrachten (de beroepskracht-kindratio)
voldoet. Dit is berekend aan de hand van www.1ratio.nl, de rekentool van rijksoverheid.
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Gebruikte bronnen:

Interview (beroepskrachten)

Observaties

Verklaringen omtrent het gedrag

Diploma's beroepskrachten

Presentielijsten (dinsdag 10 oktober 2017)
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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, kort samengevat gaat het over de volgende
onderwerpen:



De houder moet een verantwoord veiligheidsbeleid en gezondheidsbeleid voeren, middels een
risico-inventarisatie.
De houder is verantwoordelijk voor een vastgelegde procedure en implementatie daarvan op
het gebied van kindermishandeling en/of seksueel misbruik (met inbegrip van huiselijk
geweld).

De bevindingen hieromtrent worden hieronder beschreven en beoordeeld.
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
De locatieverantwoordelijke heeft een risico- inventarisatie gezondheid en veiligheid opgesteld
(oktober 2017).
Tevens heeft zij actieplannen gezondheid en veiligheid opgesteld (oktober 2017).
Alle ruimtes zijn opgenomen in de risico-inventarisatie.
De maatregelen die voortvloeien uit de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid zijn besproken
met de beroepskrachten tijdens teamvergaderingen.
Uit de observatie in de praktijk blijkt dat de beroepskrachten handelen conform de afspraken die
zijn vastgelegd in de actieplannen en protocollen.
Conclusie
Aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan.
Gebruikte bronnen:

Risico-inventarisatie veiligheid (oktober 2017)

Risico-inventarisatie gezondheid (oktober 2017)

Actieplan veiligheid (oktober 2017)

Actieplan gezondheid (oktober 2017)

Protocol Veiligheid oktober 2017

Protocol Gezondheid en Hygiëne oktober 2017
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Ouderrecht
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘Ouderrecht’. Per aspect worden
eerst de bevindingen beschreven over het kindcentrum. Daarna volgt een oordeel op basis van de
wettelijke criteria.
Informatie
Op de website van Fris! Kinderdagverblijven worden ouders geïnformeerd over o.a. de
openingstijden, het algemene pedagogisch beleid, de tarieven en de klachtenregeling.
Ook heeft Fris! Kinderdagverblijven een flyer met informatie voor ouders.
Daarnaast worden ouders geïnformeerd tijdens een intakegesprek.
Conclusie
Aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan.
Oudercommissie
De houder heeft een reglement oudercommissie vastgesteld die voldoet aan de voorwaarden. De
houder heeft voor deze BSO een oudercommissie ingesteld, bestaande uit 4 leden.
In de vragenlijst, die gestuurd is door de toezichthouder naar de oudercommissie, staat
beschreven dat de oudercommissie op dit moment meedenkt over het protocol veiligheid,
Conclusie
Aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan.
Gebruikte bronnen:

Vragenlijst oudercommissie (29-10-2017)

Interview (beroepskrachten)

Reglement oudercommissie (documentdatum 11-10-2017)

Informatiemateriaal voor ouders (flyer)

Website

Klachtenregeling
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogische praktijk
De houder draagt zorg voor uitvoering van het vastgestelde pedagogisch beleidsplan.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van
persoonlijke competentie te komen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van
sociale competentie te komen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag
Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang
van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is bij aanvang van de werkzaamheden
niet ouder dan twee maanden.
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger is vóór aanvang
van de werkzaamheden aan de houder overgelegd en bij aanvang van de werkzaamheden niet
ouder dan twee jaar. De actuele verklaring omtrent het gedrag is niet ouder dan twee jaar, te
rekenen vanaf de dag van afgifte van de meest actuele verklaring omtrent het gedrag.
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 en 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Passende beroepskwalificatie
Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Opvang in groepen
De opvang vindt plaats in basisgroepen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
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De basisgroep bestaat uit maximaal twintig kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot de leeftijd waarop
het basisonderwijs voor die kinderen eindigt.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

OF
De basisgroep bestaat uit maximaal dertig kinderen in de leeftijd van 8 jaar tot de leeftijd waarop
het basisonderwijs voor die kinderen eindigt.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Beroepskracht-kindratio
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige
kinderen in de groep bedraagt ten minste:
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 4 jaar.
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar.
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten
berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 3 en 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

OF
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige
kinderen in de groep bedraagt ten minste:
- 2 beroepskrachten en een extra volwassene per 30 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8
jaar.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 4 en 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

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)

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)

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 zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van
de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

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)
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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)

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)

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van
de vastgestelde risico-inventarisatie gezondheid.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

Ouderrecht
Informatie
De houder informeert ouders en een ieder die daarom verzoekt over het te voeren beleid.
(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De houder informeert ouders en personeel over het inspectierapport door het zo spoedig mogelijk
na ontvangst op de eigen website te plaatsen. Indien geen website aanwezig is legt de houder een
afschrift van het inspectierapport op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats.
(art 1.54 lid 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De houder brengt de klachtenregeling, alsmede wijzigingen daarvan, op passende wijze onder de
aandacht van ouders.
(art 1.57b lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De houder brengt de mogelijkheid om geschillen aan de geschillencommissie voor te leggen op
passende wijze onder de aandacht van ouders.
(art 1.57c lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Oudercommissie
De houder heeft voor de oudercommissie, tenzij er op grond van artikel 1.58 tweede lid geen
oudercommissie is ingesteld, zes maanden na registratie een reglement oudercommissie
vastgesteld.
(art 1.46 lid 2, 1.58 lid 2 en 1.59 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Het reglement omvat regels omtrent de wijze van kiezen, de zittingsduur en het aantal leden.
(art 1.59 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Het reglement omvat geen regels omtrent werkwijze van de oudercommissie.
(art 1.59 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De houder wijzigt het reglement na instemming van de oudercommissie.
(art 1.59 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)
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De houder stelt binnen zes maanden na de registratie een oudercommissie in.
OF
De verplichting tot het instellen van een oudercommissie geldt niet omdat het een kindercentrum
betreft waar maximaal 50 kinderen worden opgevangen. De houder heeft zich aantoonbaar
voldoende ingespannen om een oudercommissie in te stellen en biedt ouders de gelegenheid deel
te nemen aan een oudercommissie.
(art 1.58 lid 1, 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De houder en personen werkzaam bij het kindercentrum zijn geen lid.
(art 1.58 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De leden worden gekozen uit en door de ouders.
(art 1.58 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De houder stelt de oudercommissie in de gelegenheid haar eigen werkwijze te bepalen.
(art 1.58 lid 6 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen

: Fris! Kinderdagverblijven
: http://www.friskinderdagverblijven.nl
: 50

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

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
I. van Witzenburg

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

:
:
:
:
:
:

10-10-2017
07-11-2017
23-11-2017
24-11-2017
27-11-2017
27-11-2017

: 30-11-2017
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
Naar aanleiding van de inspectie die heeft plaatsgevonden op dinsdag 10 oktober 2017 bij
Fris! Kinderdagverblijven Locatie BSO Eloy aan de Klingelbeek 28 in Ugchelen, geven wij in deze
zienswijze graag onze reactie op het rapport.
De observaties die op locatie hebben plaatsgevonden geven een goed beeld van de werkwijze van
onze pedagogisch medewerkers . Het is erg fijn terug te lezen dat er een ontspannen en open
sfeer heerst in de groepen en kinderen zich bij ons op hun gemak voelen. De pedagogische
kwaliteiten en het enthousiasme van het team waren tijdens de inspectie voor zowel de kinderen
als voor de toezichthouder duidelijk zichtbaar.
Bedankt voor de prettig verlopen inspectie op onze locatie BSO Eloy
Met vriendelijke groet,
Ilse Hoogstad
Fris! Kinderdagverblijven Locatie BSO Eloy
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