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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een aangekondigd incidenteel onderzoek. 
  
Het kindercentrum staat momenteel in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) geregistreerd 
met maximaal 23 kindplaatsen. De houder heeft op 14-01-2019 een verzoek bij de gemeente De 

Fryske Marren ingediend om het aantal kindplaatsen op het kindercentrum uit te breiden met 17 
kindplaatsen naar maximaal 50 kindplaatsen. 
  
De werkzaamheden van de toezichthouder bestaan in dit onderzoek uit: 
 Een bureauonderzoek van verkregen zakelijke gegevens en bescheiden; 
 Een bezoek aan de vestiging; 
 Overleg met de gemeente De Fryske Marren; 

 E-mailcontact met de manager; 
 Interview met de manager tijdens het onderzoek op de vestiging. 

 
Beschouwing 
Deze beschouwing beschrijft de resultaten van de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over het 
kindercentrum volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden elders in het rapport per domein 
verder uitgewerkt. 

 
Algemene informatie over het kindercentrum  
Doomijn is als kinderopvang onderdeel van Travers. Travers is een regionaal actieve 
maatschappelijke onderneming die diensten levert op het gebied van welzijn, ontmoeting, 
participatie, kinderopvang en ontwikkeling.  
Doomijn biedt naast buitenschoolse opvang (4 - 13 jaar), ook kinderopvang (0-4 jaar), 
peuteropvang (2 - 4 jaar), en voorschoolse opvang aan. 

 
In het gebouw waar BSO Betelgeuze in is gevestigd bevind zich tevens Kindercentrum Betelgeuze, 
waar dagopvang (0- 4 jaar) en peuteropvang (2 - 4 jaar) wordt aangeboden. 
 
Buitenschoolse opvang Betelgeuze  staat in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) met 23 
kindplaatsen geregistreerd. Er wordt gewerkt met één basisgroep van maximaal 23 kinderen in de 

leeftijd van 4 - 12 jaar. 

 
Er wordt gebruik gemaakt van een groepsruimte en een atelie. Aanvullend is er een speelhal 
beschikbaar. 
 
De buitenspeelruimte is direct grenzend aan de binnenruimte gelegen.   
 

De BSO is geopend op de vrijdag(middag) van 12.00 uur tot 18.15 uur. In de vakantie en op 
schoolvrije dagen is de BSO geopend van 7.30-18.15 uur.  
 
 
Inspectiegeschiedenis 
Onderstaande onderzoeken zijn in de afgelopen twee jaar uitgevoerd: 
 

2017 - Er heeft geen inspectie plaatsgevonden 
 
2018 - Jaarlijks onderzoek op basis van risicogestuurd toezicht op 25-05-2018 

Er is een tekortkoming geconstateerd op het onderdeel pedagogisch beleid. De houder heeft na 
overleg en overreding de tekortkoming hersteld. De toezichthouder heeft het advies aan het 
college gegeven om niet te handhaven.  
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Belangrijkste bevindingen huidig onderzoek 

Het verzoek tot uitbreiding van het aantal kindplaatsen heeft betrekking tot het staken van de 
buitenschoolse opvang op de locatie Tramdyk. De BSO groepen van BSO Tramdyk zullen 
opgevangen worden op locatie Betelgeuze van dezelfde houder. Na uitbreiding van het aantal 

kindplaatsen zal er met 2 basisgroepen gewerkt worden: 
 Low Five van maximaal 20 kinderen in de leeftijd van 4 - 6/7 jaar; 
 High Five van maximaal 30 kinderen in de leeftijd van 7-12 jaar.  

 
Er wordt gebruik gemaakt van diverse groepsruimten, waaronder twee groepslokalen, een atelier 
en een kook- en bak café. Aanvullend is er een speelhal beschikbaar. 
 

Na aanleiding van het onderzoek verwacht de toezichthouder dat de uitbreiding van het aantal 
kindplaatsen naar maximaal 50 kindplaatsen redelijkerwijs kan plaatsvinden in overeenstemming 
met de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang.  

 

 
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 

 

Registratie, wijzigingen en administratie 
 
In dit onderdeel worden de inspectiebevindingen over het domein ‘Registratie, wijzigingen en 
administratie” belicht. Per aspect worden eerst de bevindingen beschreven over het kindercentrum. 

Daarna volgt een oordeel op basis van de huidige wet- en regelgeving. 
  
 
Wijzigingen 
 
De houder van een kindercentrum doet van een wijziging in de daartoe aangewezen gegevens 

onverwijld mededeling aan het college, nadat deze wijziging hem bekend is geworden. Onder een 
wijziging van gegevens wordt onder andere verstaan: wijzigingen in de naam en het 

correspondentieadres, in het aantal kindplaatsen, in het soort kinderopvang dat wordt geboden, de 
toekenning van een KvK-vestigingsnummer aan het kindercentrum en de beëindiging van de 
exploitatie van de kinderopvangvoorziening.   
  
De houder heeft een wijzigingsformulier bij de gemeente De Fryske Marren betreffende het aantal 

kindplaatsen bij BSO Betelgeuze. De houder heeft verzocht het aantal kindplaatsen uit te breiden 
van 23 naar 50 kindplaatsen. 
 
Conclusie: 
De toezichthouder constateert uit bovenstaande bevindingen dat de houder tijdens het onderzoek 
voldoet aan de getoetste criteria op het onderdeel wijzigingen. 
 

 
Gebruikte bronnen: 
 Formulier Wijziging Kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang, ontvangen van de gemeente 

per mail op 15-01-2019 
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Pedagogisch klimaat 
 
In dit onderdeel worden de inspectiebevindingen over het domein ‘Pedagogisch klimaat’ belicht. Per 
aspect wordt eerst het pedagogisch beleidsplan en de praktijkobservatie beschreven. Daarna volgt 
een oordeel op basis van de huidige wet- en regelgeving. 
  
 

Pedagogisch beleid 
 
Elk kindercentrum dient over een pedagogisch beleidsplan te beschikken. De houder draagt er zorg 
voor dat er in het kindercentrum conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. De inhoud 
van het pedagogisch beleidsplan dient aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Tijdens het 
onderzoek is het pedagogisch beleidsplan aan de praktijk getoetst.   

 
De kinderopvangorganisatie beschikt over een pedagogisch beleidsplan dat geldt voor alle 
kindercentra van deze organisatie en voor alle werkvormen van de kinderdagopvang, peuteropvang 
en de buitenschoolse opvang. Naast het algemeen pedagogisch beleidsplan werkt ieder 

kindercentrum met een locatie specifiek pedagogisch werkplan. In het beleidsplan wordt invulling 
gegeven aan de pedagogische visie van de organisatie. Het werkplan bestaat uit een locatie 
specifieke beschrijving en is een praktische uitwerking van de pedagogische visie. De houder van 

het kindercentrum draagt er zorg voor dat in de buitenschoolse opvang conform het pedagogisch 
beleidsplan wordt gehandeld. 
 
Het pedagogisch beleidsplan en werkplan bevat onder andere een concrete beschrijving van: 
 De wijze waarop invulling wordt gegeven aan aspecten van verantwoorde buitenschoolse 

opvang. 
 De wijze waarop kinderen kunnen wennen aan een nieuwe basisgroep waarin zij zullen worden 

opgevangen. 
 Een concrete beschrijving van de aard en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen 

de basisgroep kunnen verlaten. 
 Een concrete beschrijving van de omgang met de basisgroep bij activiteiten in groepen groter 

dan dertig kinderen. 
 

De houder heeft het locatie specifieke werkplan aangepast op de beoogde situatie na het 

toekennen van de ophoging van het aantal kindplaatsen. 
 
Conclusie: 
De toezichthouder constateert dat de houder tijdens het onderzoek voldoet aan de getoetste 
criteria op het onderdeel pedagogisch beleid, die bij een incidenteel onderzoek m.b.t. een 
wijzigingsverzoek uitbreiding kindplaatsen getoetst kunnen worden. 

 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview met de manager tijdens het locatiebezoek op 22-01-2019 
 Pedagogisch beleidsplan - Doomijn versie Mei 2018 (ontvangen per mail op 21-01-2019) 
 Locatie specifiek Werkplan maart 2019 High Five BSO Betelgeuze (ontvangen per mail op 25-

01-2019) 

 Locatie specifiek Werkplan maart 2019 Low Five BSO Betelgeuze (ontvangen per mail op 25-
01-2019) 
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Veiligheid en gezondheid 
 
In dit onderdeel worden de inspectiebevindingen over het domein ‘Veiligheid en gezondheid’ 
belicht. Per aspect worden eerst de bevindingen beschreven over het kindercentrum. Daarna volgt 
een oordeel op basis van de huidige wet- en regelgeving. 
  
 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 
De houder van een kindercentrum voert een beleid dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid 
van de op te vangen kinderen van het kindercentrum zoveel mogelijk is gewaarborgd en er 
conform het beleid wordt gehandeld. Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete 
beschrijving van grote en kleine risico’s die de opvang van kinderen van het desbetreffende 

kindercentrum met zich meebrengt, welke maatregelen zijn genomen op het inperken van het 
risico op grensoverschrijdend gedrag en hoe de achterwacht is geregeld. 
 
De houder heeft voor het kindercentrum een beleid vastgesteld dat ertoe leidt dat de veiligheid en 

gezondheid van de kinderen zoveel mogelijk gewaarborgd is. De houder draagt er zorg voor dat er 
volgens het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt gehandeld. De houder houdt het veiligheids- 
en gezondheidsbeleid actueel. 

 
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is 
aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, 
teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het 
risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich 
verwezenlijken. De houder van een kindercentrum beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op 
het inperken van het risico op grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze waarop hij de 

dagopvang zodanig organiseert dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair de 
werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een 
andere volwassene. 
 
In het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt tevens een concrete beschrijving gegeven van: 
 De wijze waarop de houder er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid 

samen met de beroepskrachten een continu proces is van het vormen van beleid, 

implementeren, evalueren en actualiseren. 
 De risico’s die de opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich brengt, 

waarbij in ieder geval wordt ingegaan op: 
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen; 
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen; 
- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in 

opleiding, stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen. 
 Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is 

aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, 
teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en 
het risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s 
zich verwezenlijken. 
De houder van het kindercentrum beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op het inperken 

van het risico op grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze waarop hij de 
buitenschoolse opvang zodanig organiseert dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding 
of stagiair de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan 
worden door een andere volwassene. 

 Een beschrijving in algemene zin van de wijze waarop kinderen wordt geleerd om te gaan met 
risico’s waarvan de gevolgen voor de veiligheid en gezondheid van kinderen beperkt zijn en 

welke derhalve niet zijn aan te merken als voornaamste risico’s met grote gevolgen 
betreffende veiligheid en gezondheid en als risico op grensoverschrijdend gedrag. 

 De wijze waarop de houder van het kindercentrum er zorg voor draagt dat het actuele 
veiligheids- en gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan inzichtelijk zijn voor de 
beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders. 



 

8 van 14 
Concept inspectierapport buitenschoolse opvang incidenteel onderzoek 22-01-2019 
Doomijn BSO Betelgeuze te Lemmer 

 
 De wijze waarop de achterwacht is geregeld indien er met inachtneming van de beroepskracht-

kindratio of bij het afwijken van de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten 
op grond van de beroepskracht-kindratio, slechts een beroepskracht op het kindercentrum 
aanwezig is. 

 
De houder heeft naar aanleiding van de uitbreiding kindplaatsen en het in gebruik nemen van de 
nieuwe ruimtes 4 aanvullende risico’s beschreven waarop nog acties zullen worden ondernomen:   

- Buitenruimte BSO – bestrating opnieuw aanleggen; 
- Speelhal – afzetting creëren zodat het risico op verdwalen/ontsnappen voor de kinderen 

van de dagopvang gereduceerd wordt wanneer er ook BSO kinderen aanwezig zijn; 
- Atelier - Glaslatten plaatsen; 

- Kookcafé – Er mag alleen gekookt worden onder begeleiding.  
Voor bovenstaande punten is een tijdspad beschreven waarin de acties worden uitgevoerd en zijn 
maatregelen beschreven om de risico’s te reduceren. 
 
Conclusie: 
De toezichthouder constateert uit bovenstaande bevindingen dat de houder hiermee voldoet aan de 

getoetste criteria op het gebied van veiligheid en gezondheid, die bij een incidenteel onderzoek 

m.b.t. een wijzigingsverzoek uitbreiding kindplaatsen getoetst kunnen worden. 
 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview met de manager tijdens het locatiebezoek 
 Observaties van de ruimtes tijdens het locatiebezoek 

 Betelgeuze Veiligheid en gezondheid 2019 kdv-bso-psz (ontvangen per mail op 25-01-2019) 
 Veiligheid en gezondheid bijlage 1a (plan van aanpak) (ontvangen per mail op 25-01-2019) 
 Veiligheid en gezondheid bijlage 1B (locatie specifieke risico's) (ontvangen per mail op 25-01-

2019) 
 Veiligheid en gezondheid bijlage 2 (veiligheidsafspraken locatie KDV POV en BSO Betelgeuze) 

(ontvangen per mail op 25-01-2019) 
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Accommodatie 
 
In dit onderdeel van de inspectie worden de inspectiebevindingen over het domein ‘Accommodatie’ 
belicht. Per aspect worden eerst de bevindingen beschreven over het kindercentrum. Daarna volgt 
een oordeel op basis van de huidige wet- en regelgeving. 
  
 

Eisen aan ruimtes 
 
Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² binnenspeelruimte en 3 m² 
buitenspeelruimte beschikbaar. De buitenspeelruimte is bij voorkeur aangrenzend aan het 
kindercentrum. In het geval een buitenspeelruimte niet aangrenzend is, is deze gelegen in de 
directe nabijheid van het kindercentrum. De binnen- en buitenspeelruimtes waar kinderen 

verblijven gedurende de tijd dat zij worden opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend 
ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen. 
  
Het kindercentrum heeft de beschikking over een afzonderlijke vaste groepsruimte. Uit 

onderstaand schema blijkt dat het kindercentrum over voldoende m² binnen- en buitenspeelruimte 
beschikt voor maximaal 50 kindplaatsen. 
 

Maximaal aantal 
kindplaatsen 

Aantal beschikbare m² Totaal aan m² per kind 

 
2 basisgroepen 

met maximaal 
50 kindplaatsen 
 
Low Five: 20 
kindplaatsen 
High Five 30 
kindplaatsen 

 

Binnenspeelruimte: 
Groepsruimte Low Five: 64,69 m² 

Groepsruimte High Five: 51,76 m² 
Bak en Kookruimte: 23,44 (+ 6,63) m² 
Atelier: 21,84 m² 
Speelhal: 103,77 m²  
 
(de speelhal wordt gedeeld met 3 DOV groepen, 
voor de BSO is de oppervlakte voor 2/5e deel 

meegenomen in de berekening van het totaal aantal 
vierkante meters.) 
 

Buitenspeelruimte: 
Eigen aangrenzende buitenspeelruimte: +/- 320 m² 
 

Binnenspeelruimte: 
209,86 m² : 50 

kindplaatsen = 
4,19 m² per kind 
 
 
 
 
 

 
 
Buitenspeelruimte: 

320 m² : 50 
kindplaatsen = 
6,4 m² per kind 
 

 
Tijdens de rondgang door het pand met de aanwezige manager zijn de plannen met betrekking tot 
de inrichting voor de BSO groepen besproken. De groepsruimte voor Low five wordt in de 
ochtenden gebruikt door één van de 2 peutergroepen. De groepsruimte van Big Five zal gebruikt 
worden door de voormalig peutergroep van PSZ Tramdyk. De opvang in deze ruimtes zal niet 

gelijktijdig geschieden.  
De materialen en de inrichting van BSO Tramdyk en PSZ Tramdyk zullen meeverhuizen naar deze 
locatie. Beide groepsruimtes zullen meer geschikt worden gemaakt voor de opvang van zowel de 
BSO kinderen als de Peuters. Dit zal ten dele gedaan worden door gebruikt te maken van 
verrijdbaar materiaal en meubilair.  
Het bak/kook café is tijdens het locatiebezoek nog in gebruik als kantoor. Deze ruimte zal ingericht 
worden met banken, tafels en een tv hoek. Hier zullen voornamelijk bak en kook activiteiten 

plaatsvinden.  

De voorschoolse opvang zal plaatsvinden in de bak- en kookruimte en in het atelier. Indien de 
groepsgrootte hierom vraagt kan er uitgeweken worden naar de groepsruimte High Five.  
 
De daadwerkelijke inrichting en aanwezigheid van passende materialen zal in het komende jaarlijks 
onderzoek getoetst worden. 
 

Zowel de binnen- als de buitenspeelruimte zijn volgens de beroepskrachten toegankelijk voor de 
kinderen. Toegankelijk betekent dat er geen belemmeringen mogen zijn om bijv. buiten te spelen. 
De opvang moet zo georganiseerd zijn dat kinderen, als ze daar behoefte aan hebben, te allen tijde 
buiten kunnen spelen. 
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Naast de aangrenzende speelruimte mogen de kinderen ook gebruik maken van het openbare 

voetbalveldje (zichtbaar vanaf de groepsruimte van High Five), Het schoolplein en de pannakooi 
van naastgelegen OBS de Tweespan. 
 

Conclusie: 
De toezichthouder constateert uit bovenstaande bevindingen dat de binnen en buitenruimte over 
voldoende vierkante meters beschikt voor het gelijktijdig opvangen van 50 kinderen. 
 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview met de manager tijdens het locatiebezoek 

 Observaties van de ruimtes tijdens het locatiebezoek 
 Plattegrond Betelgeuze begane grond (ontvangen per mail op 25-01-2019) 
 Plattegrond buitenruimte (ontvangen per mail op 28-01-2019) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Registratie, wijzigingen en administratie 

Wijzigingen 

De houder van een kindercentrum doet van een wijziging in de daartoe aangewezen gegevens 
onverwijld mededeling aan het college, nadat deze wijziging hem bekend is geworden. Hierbij 
verzoekt de houder de gegevens te wijzigen. 
(art 1.47 lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 2 en 3 Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse 
kinderopvang en personenregister kinderopvang) 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum 
draagt er zorg voor dat in de buitenschoolse opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt 
gehandeld. 
(art 1.49 lid 1 en 2, 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 
invulling wordt gegeven aan de aspecten van verantwoorde buitenschoolse opvang, bedoeld in 
artikel 11 van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 
maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 
kinderen kunnen wennen aan een nieuwe basisgroep waarin zij zullen worden opgevangen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de 
omgang met de basisgroep bij activiteiten in groepen groter dan dertig kinderen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

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

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid 

samen met de beroepskrachten een continu proces is van het vormen van beleid, implementeren, 
evalueren en actualiseren. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de 
opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich meebrengt, waarbij in ieder 

geval wordt ingegaan op: 
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen; 
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen; 
- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, 

stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is 

aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, 
teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het 
risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich 
verwezenlijken. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een beschrijving in algemene zin van de wijze waarop 
kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen voor de veiligheid en 
gezondheid van kinderen beperkt zijn en welke derhalve niet zijn aan te merken als voornaamste 
risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid en gezondheid en als risico op 

grensoverschrijdend gedrag. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en 
gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, 
beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van 
de wijze waarop de achterwacht is geregeld indien er met inachtneming van de beroepskracht-
kindratio of bij het afwijken van de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten op 
grond van de beroepskracht-kindratio, slechts een beroepskracht op het kindercentrum aanwezig 
is. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder f en art 16 lid 5 en 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

 

Accommodatie 

Eisen aan ruimtes 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum 
aanwezig kind. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum 
aanwezig kind. De buitenspeelruimte is bij voorkeur aangrenzend aan het kindercentrum. In het 
geval een buitenspeelruimte niet aangrenzend is, is deze gelegen in de directe nabijheid van het 
kindercentrum en voor kinderen toegankelijk en veilig bereikbaar. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Doomijn BSO Betelgeuze 

Website : http://www.doomijn.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000029651328 
Aantal kindplaatsen : 23 
 
Gegevens houder 
Naam houder : St. Doomijn Kinderopvang Noord 

Adres houder : Postbus 1064 
Postcode en plaats : 8001 BB ZWOLLE 
Website : www.doomijn.nl 
KvK nummer : 59356154 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Fryslân 
Adres : Postbus 612 

Postcode en plaats : 8901 BK LEEUWARDEN 
Telefoonnummer : 088-2299222 
Onderzoek uitgevoerd door :  R.M.G. Zandbergen 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : De Fryske Marren 
Adres : Postbus 101 

Postcode en plaats : 8500 AC Joure 
 
Planning 
Datum inspectie : 22-01-2019 

Opstellen concept inspectierapport : 28-01-2019 
Vaststelling inspectierapport :  
Verzenden inspectierapport naar houder :  

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

:  

Openbaar maken inspectierapport :  
 

 

 

http://www.doomijn.nl/
http://www.doomijn.nl/
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

De houder heeft wel/geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


