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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een onaangekondigd nader onderzoek. 
Op 6 november 2018 is er in opdracht van de gemeente Apeldoorn een nader onderzoek 
uitgevoerd bij BSO de Diamant Beemte van kinderopvangorganisatie Doomijn. 

  
Tijdens het jaarlijks onderzoek van 10 juli 2018 heeft de toezichthouder een overtreding 
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. 

 

 
Beschouwing 
 
Dit rapport betreft een nader onderzoek. 
  
De volgende voorwaarde is opnieuw beoordeeld: 
• Veiligheid en gezondheid; het veiligheids- en gezondheidsbeleid. 
  

 
Bevindingen op hoofdlijnen: 
Tijdens het nader onderzoek van 6 november 2018 is geconstateerd dat de houder inspanningen 
heeft verricht. Hiermee is de overtreding hersteld. 
  
In onderstaand inspectierapport is verdere toelichting te lezen. 

 

 
Advies aan College van B&W 
 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Veiligheid en gezondheid 
 
Uit de Wet kinderopvang vloeien bepalingen voort die stellen dat de houder moet zorgdragen voor 
buitenschoolse opvang in een veilige en gezonde omgeving. 

  
 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 
Jaarlijks onderzoek 10 juli 2018 
Tijdens het jaarlijks onderzoek van 10 juli 2018 heeft de toezichthouder het volgende 

geconstateerd: 

 
"Aan de volgende voorwaarde wordt niet volledig voldaan: 
• De houder 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:  

 
De houder heeft een veiligheids- en gezondheidsbeleid, hierin worden alle voorwaarden 
beschreven. De beroepskracht geeft aan het veiligheids- en gezondheidsbeleid gelezen te hebben. 
In het veiligheids- en gezondheidsbeleid van Doomijn staat de volgende omschrijving: "In het 
tweede kwartaal evalueren we in elk team de risico-inventarisatie/risicomonitor. Dit doen we in 
samenwerking met ouders (oudercommissie of klankbordgroep) omdat we denken dat we in 
samenwerking met de ouders de risico's het beste in beeld krijgen en we streven naar een beleid 

dat breed gedragen wordt. Samen overleggen we welke risico's we aanvaardbaar vinden en welke 
we willen uitsluiten of beperken. Aan de hand van dit overleg maakt de locatie een eigen 
actieplan."  
De inspectie op deze locatie vond plaats in het derde kwartaal, de beroepskracht geeft aan dat er 
voor deze locatie nog niks is gedaan wat betreft het veiligheids- en gezondheidsbeleid. Dit blijkt 

ook uit de risico-inventarisatie die de houder naar de toezichthouder heeft gestuurd op 17 juli, 

deze is van juni 2017. 
  
Conclusie:  
Er wordt niet volledig gehandeld conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid." 
 
 
Nader onderzoek 6 november 2018 

De houder heeft de vernieuwde locatiespecifieke risico's en de BSO-afspraken van BSO de Diamant 
Beemte naar de toezichthouder gestuurd. De houder geeft hierbij het volgende aan: "Deze risico’s 
zijn met 3 ouders van de locatie besproken én uiteindelijk via het ouderportaal aan de ouders 
verspreid. De kinderen zijn ook betrokken bij de afspraken lijst." 
 
Op de locatie heeft de toezichthouder het ouderportaal ingezien. Hierop is te zien dat er ouders 
hebben meegekeken op de locatie wat betreft de risico's en dat het document vervolgens als 

concept naar alle ouders is verstuurd. Ouders, die niet meegekeken hebben op locatie, kregen de 
mogelijkheid om vragen te stellen of de risico's aan te vullen. Vervolgens is het document definitief 

naar ouders gestuurd. 
 
De afsprakenlijst hangt in de BSO-ruimte, de beroepskracht geeft daarnaast aan 'picto's' van de 
afspraken gemaakt te hebben met de kinderen omdat sommige kinderen nog niet kunnen lezen. 

De kinderen herkennen de picto's en weten welke regel bij elke picto hoort. 
 
Conclusie:  
De overtreding is hersteld, er wordt voldaan aan de voorwaarde. 
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Gebruikte bronnen: 
• Interview (beroepskracht) 

• Observaties 
• Informatiemateriaal voor ouders (het ouderportaal van Doomijn) 
• Beleid veiligheid- en gezondheid 

• Huisregels/groepsregels 
• Document: Locatiespecifieke risico's.  
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Veiligheid en gezondheid 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder 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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : BSO De Diamant Beemte 

Aantal kindplaatsen : 10 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Kinderopvang OOK B.V. 
Adres houder : Postbus 1064 
Postcode en plaats : 8001 BB Zwolle 

Website : www.kinderopvangook.nl 
KvK nummer : 08215454 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Noord- en Oost-Gelderland 
Adres : Postbus 3 
Postcode en plaats : 7200 AA Zutphen 
Telefoonnummer : 088-4433000 

Onderzoek uitgevoerd door :  S. Schrijver 
 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Apeldoorn 
Adres : Postbus 9033 
Postcode en plaats : 7300 ES APELDOORN 
 

Planning 
Datum inspectie : 06-11-2018 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 07-11-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 08-11-2018 
Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 08-11-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 13-11-2018 
 
 
 
 

 
 
 

 


