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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 1 van de Wet kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een aangekondigd onderzoek voor registratie.
Naar aanleiding van de melding voor opname in het Landelijk Register Kinderopvang en
Peuterspeelzalen is een onderzoek uitgevoerd bij BSO De Vallei.
Tijdens dit onderzoek zijn alle voorwaarden die op deze locatie van toepassing zijn en die voor
aanvang van de exploitatie getoetst kunnen worden, beoordeeld.
Er is gesproken met mevrouw J. Boogerd, beroepskracht en mevrouw L. van Gelder vaste
vrijwilliger.
Beschouwing
Deze beschouwing beschrijft de resultaten van dit onderzoek. Na de feiten over het kindercentrum
(en de inspectiegeschiedenis), volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden elders in het
rapport per domein verder uitgewerkt.
Aanvraag exploitatie
Stichting Democratisch Onderwijs De Vallei heeft een aanvraag ingediend voor exploitatie
buitenschoolse opvang samen met een aanvraag voor een kinderdagverblijf in de nieuwe locatie
voor basisschool De Vallei vanuit Elst.
De aanvraag voor verhuizing van de bestaande peuterspeelzaal is tijdens de behandeling van de
aanvraag ingetrokken. De tak van de kinderopvang binnen de Stichting Democratisch Onderwijs De
Vallei wordt in de toekomst overgenomen door de Stichting Kinderopvang De Vallei.
Van het kinderdagverblijf De Vallei is een apart rapport gemaakt.
In de eerste aanvraag wil de Buitenschoolse opvang De Vallei starten met de opvang van 10
kinderen op 1 september 2015. Na de inspectie is een wijzigingsformulier ingediend bij de
gemeente voor een buitenschoolse opvang groep van 20 kinderen.
Uit het interview met de beroepskracht en de vrijwilliger die werken blijkt dat de houder
de visie hanteert dat de kinderen van het kinderdagverblijf (twee tot vier jaar) en de kinderen
vanaf vier jaar die onderwijs volgen niet regulier samen zullen worden opgevangen.
Feiten van het kindercentrum
Buitenschoolse de Vallei wordt een groep van maximaal 20 kinderen in de hal van de school.
De houder geeft aan dat er nauwe samenwerking is met de basisschool en het kinderdagverblijf De
Vallei.
Tijdens de inspectie konden de inrichting niet worden beoordeeld omdat er nog volop werd
verbouwd.
De BSO gaat open op: maandag, dinsdag en donderdag van 15:00 - 18:00 uur
Tijdens de vakantieopvang: dinsdag en donderdag van 9:00 - 18:00 uur
In de nabije toekomst wil de BSO ook open gaan op de woensdag- en vrijdagmiddag.
Er is tevens opvang in de vakanties, behalve de kerst- en zomervakantie.
Inspectiegeschiedenis.
Tijdens de inspectie op 30 juni 2015 op PSZ De Vallei te Elst is geconstateerd dat niet werd
voldaan aan de voorwaarde Peuterspeelzaal in de zin van de Wet. Er zijn tevens overtredingen
geconstateerd op
Domein Veiligheid en gezondheid en Ouders.
Bevindingen
Een aantal voorwaarden zijn niet beoordeeld zoals de inrichting van de ruimte.
De ruimte die de BSO gaat gebruiken is nog niet klaar, er wordt nog volop verbouwd.
Redelijkerwijs is de ruimte voor 31 augustus klaar en passend ingericht.
Er werken tevens vrijwilligers op de buitenschoolse opvang. De houder heeft een vrijwilligers beleid
geschreven waarin de voorwaarden zijn opgenomen waaronder de vrijwilliger op de buitenschoolse
opvang kan bijdragen in de werkzaamheden.
Overleg en overreding is ingezet op

Personeel en groepen
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Pedagogisch beleid.
Zie voor nadere informatie het rapport.
Conclusie.
Geconcludeerd kan worden dat men bij Buitenschoolse opvang De Vallei aan de getoetste
voorwaarden van de wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen voldoet
Binnen 3 maanden na melding vindt een onderzoek plaats zoals bedoeld in artikel 62, tweede lid,
van de Wet kinderopvang. Tijdens dit onderzoek zullen, voor zover van toepassing, alle items
beoordeeld worden.
Advies aan College van B&W
Opnemen in het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen.
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Observaties en bevindingen
Kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang

Kinderopvang in de zin van de wet
De opvang vindt bedrijfsmatig of anders dan om niet plaats.
Gedurende de opvang wordt verzorging en opvoeding geboden en een bijdrage geleverd aan de
ontwikkeling van kinderen.
De opvang is gericht op kinderen in de leeftijd dat ze naar het basisonderwijs kunnen gaan.
De conclusie is dat aan de voorwaarden wordt voldaan.
Kinderopvang en naleving wet- en regelgeving
Er loopt handhaving in het kader van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen
tegen de vestiging te Elst van de houder.
Op het rapport van PSZ De Vallei 30-04-2015 heeft de gemeente Overbetuwe op 15 juli 2015 een
handhavingsbrief gestuurd aan de houder met een aanwijzing.

Op basis hiervan is geconstateerd dat de exploitatie redelijkerwijs niet zal plaatsvinden in
overeenstemming met de volgende voorwaarde(n):

Er loopt geen handhaving in het kader van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen tegen de vestiging(en)van de houder.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Gebruikte bronnen:
Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mevrouw van Gelder en Mevrouw Boogerd

d.d. 27 juli 2015 en 12 augustus 2015)

Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Brief Handhaving Aanwijzing 15 juli 2015 gemeente Overbetuwe op rapport 30-04-2015 PSZ
De Vallei
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Pedagogisch klimaat

Pedagogisch beleid
Bij de aanvraag is het pedagogisch beleidsplan BSO De Vallei van juli 2015 bijgevoegd. Het
beschrijft de kenmerkende visie van de houder voor de maximale omvang van 20 kinderen.
En in duidelijk en observeerbare termen de wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen
wordt gewaarborgd, de mogelijkheden voor kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en
sociale competentie, en de wijze waarop de overdracht van normen en waarden aan kinderen
plaatsvindt
De volgende onderdelen ontbreken of zijn niet volledig beschreven.
- 1.1.2 Werkwijze, samenwerking andere gebruikers locatie.
- 1.1.3 Grootte van de basisgroep.
- 1.1.4 Verlaten basisgroep, uitstapjes, hoe.
- 1.1.6 Ondersteuning door andere volwassen onder andere vrijwilligers.
- 1.1.7 Hoe ondersteuning indien één aanwezig ; achterwacht geregeld- hoe.
- 1.1.8 Als één BK wordt ingezet, misschien niet van toepassing.
- 1.1.10 Extra of meer dagdelen afnemen hoe.
De actie overleg en overreding is ingezet om de houder de gelegenheid te geven alsnog aan de
voorwaarden te voldoen binnen een gestelde termijn van 10 werkdagen.
De houder is deze afspraak nagekomen.
Een aangepast pedagogisch beleid van BSO De Vallei is op 9 augustus 2015 ontvangen.
Het overgrootte deel van de onderwerpen is voldoende aangepast.
Onvoldoende duidelijk beschreven is nog;
- De werkwijze, het gebruik van een basisgroepsruimte. Dat andere ruimten worden gebruikt is
beschreven. Niet welke ruimtes dat zijn. Bijvoorbeeld andere lokalen of de keuken.
- Het verlaten van de basisgroepsruimte, andere ruimtes wordt genoemd, er volgt geen toelichting.
- De afname extra dagdelen. De voorwaarden waaronder het extra dagdeel wel of niet kan worden
toegekend is onvoldoende duidelijk. Er staat dat de beroepskracht beslist.
In een telefonisch interview met de mevrouw van Gelder deze onderdelen besproken en
afgesproken dat deze onderdelen aangepast worden voor opening op 31 augustus 2015.
Redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de afspraak wordt nagekomen.
Bij de volgende inspectie worden deze onderdelen getoetst.
Aandachtspunt zijn de voorwaarden waarin wordt beschreven hoe de ondersteuning wordt
vormgegeven indien een beroepskracht wordt ingezet. Deze voorwaarde is nog niet van toepassing
omdat de BSO start met 10 kinderen. Indien de groep wordt uitgebreid naar 20 kinderen, kan de
voorwaarde alsnog worden opgenomen in het pedagogisch beleid.
De conclusie is dat aan alle voorwaarden wordt voldaan.

Gebruikte bronnen:
Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mevrouw van Gelder en Mevrouw Boogerd

d.d. 27 juli 2015 en 12 augustus 2015)

Pedagogisch beleidsplan (BSO De Vallei juli 2015 en augustus 2015)
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Personeel en groepen
Binnen dit domein is de verklaring omtrent gedrag van de houder bij aanvraag gecontroleerd.
En zijn de pedagogisch medewerkers gecontroleerd op een passende beroepskwalificatie en een
geldige verklaring omtrent het gedrag.
Eveneens is binnen dit domein gekeken of de voorgeschreven voertaal wordt gebruikt.
Verklaring omtrent het gedrag
Verklaring omtrent gedrag houder.
Een verklaring omtrent het gedrag van de houder is bij het indienen van de aanvraag tot registratie
aan het college van B&W overgelegd en is van 9 juli 2014.
Deze voldoet niet omdat het document bij overleggen ouder dan twee maanden.
Overleg en overreding is toegepast om de houder de gelegenheid te geven alsnog de passende
verklaring te overleggen aan de toezichthouder. De afspraak is nagekomen.
Op 10 augustus 2015 is de passende Verklaring omtrent gedrag van de houder ontvangen.
De conclusie is dat aan de voorwaarden is voldaan.
Verklaring omtrent gedrag beroepskrachten en vrijwilliger.
Van de beroepskracht en de vrijwilliger werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het
kindercentrum exploiteert zijn de verklaringen omtrent gedrag nagestuurd.
Ze zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven na 1 maart 2013.
De conclusie is dat aan de voorwaarden wordt voldaan

Passende beroepskwalificatie
De beroepskracht beschikt over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie, deze is
ingezien door de toezichthouder.
De conclusie is dat aan de voorwaarden wordt voldaan.
Opvang in groepen
De basisgroep bestaat uit maximaal twintig kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot de leeftijd waarop
het basisonderwijs voor die kinderen eindigt.
In de aanvraag stond BSO voor 10 kinderen. Tijdens het onderzoek geeft de houder aan dat ze een
groep willen starten voor 20 kinderen. Een wijziging van de aanvraag is doorgevoerd.
De conclusie is dat aan de voorwaarde wordt voldaan.
Gebruikte bronnen:
Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mevrouw van Gelder en Mevrouw Boogerd

d.d. 27 juli 2015 en 12 augustus 2015)

Observaties (Binnen en buiten Basisschool De Vallei)
Verklaringen omtrent het gedrag (houder MvM 27-07-2015 RP, Beroepskracht 30-3-2013

Vrijwilliger 30-09-2013)

Diploma's beroepskrachten (SPW 3)
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Veiligheid en gezondheid
Binnen dit domein zijn de documenten over de veiligheid en gezondheid beoordeeld op inhoud en
mogelijke uitvoering.
Ook is binnen dit domein gekeken naar de meldcode kindermishandeling.
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
De risico inventarisatie die is meegeleverd is gemaakt op 26 juni 2015.
Het format dat is gebruikt is voor de buitenschoolse opvang volgens het model van Consument en
Veiligheid.
De specifieke risico en maatregelen die gelden voor de groep kinderen van vier tot twaalf jaar zijn
meegenomen.De binnenruimtes die zijn geïnventariseerd en beschreven zijn alle binnenruimtes
samen. De lokalen zijn nog niet apart geïnventariseerd.
Er wordt tijdens het inspectiebezoek volop verbouwd in de school.
In het plan van aanpak staat maatregelen die pas vlak voor opening kunnen worden genomen.
Daarom is met de houder afgesproken dat voordat de school open is hij zorgt dat de risico
inventarisatie compleet is.
Aandachtspunten voor de risico inventarisatie zijn besproken door de toezichthouder met de
houders.

Eén eindverantwoordelijk, verdeling van taken.

Wie is verantwoordelijk voor het logboek van de speeltoestellen buiten?

Alle ruimtes die kinderen gebruiken moeten worden geïnventariseerd.

De acties goed en regelmatig vervangen door een concreet uit te voeren actie.

Afspraken met andere gebruikers vastleggen

Ontruimingsplan benoemen

Mogelijke toestemmingsformulieren (een kind mag zelf naar huis fietsen bijvoorbeeld)
benoemen en uitvoeren.
Tijdens de volgende inspectie wordt de risico inventarisatie met plan van aanpak Veiligheid en
gezondheid getoetst.
De conclusie is dat aan de voorwaarde wordt voldaan.

Meldcode kindermishandeling
De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld welke voldoet aan de beschreven
eisen.
De conclusie is dat aan de voorwaarden wordt voldaan.
Gebruikte bronnen:
Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mevrouw van Gelder en Mevrouw Boogerd

d.d. 27 juli 2015 en 12 augustus 2015)

Risico-inventarisatie veiligheid (juni 2015)

Risico-inventarisatie gezondheid (juni 2015)

Meldcode kindermishandeling (Vogens JSO meldcode met handleiding en sociale kaart.)
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Accommodatie en inrichting
Binnen dit domein zijn zowel de binnen- als de buitenruimte beoordeeld. Hierbij gaat het om het
aantal vierkante meters beschikbaar per kind en de inrichting van de ruimten.
De Buitenschoolse opvang van De Vallei komt in de basisschool De Vallei.
Binnenruimte
De buitenschoolse opvang krijgt een eigen basisgroepsruimte in de hal van de basisschool.
Ruimte beschikbaar.
De oppervlakte van de lokalen is 56 m². De hal, na de verbouwing met keuken, is 142 m².
De hal met keuken en de crearuimte, ook een lokaal, zijn ruimtes waar de kinderen van de BSO bij
de start gebruik van gaan maken.
Dit is, uitgaande van 3,5 meter per aanwezig kind voldoende voor 20 kindplaatsen.
zin ombou
De kinderen kunnen straks meer ruimtes gebruiken, die worden dan ook geïnventariseerd.
Tijdens de inspectie wordt er volop verbouwd in de school.
Inrichting
De inrichting van de binnenruimte kan niet worden beoordeeld.
Redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de binnenruimte van de basisgroep buitenschoolse
opvang passend zal zijn ingericht bij opening op 31 augustus 2015.
Bij de volgende inspectie zal dit onderwerp worden meegenomen.
De conclusie is dat aan de voorwaarde van binnenruimte en voldoende oppervlakte wordt voldaan.
Buitenspeelruimte
De buitenruimte voor de buitenschoolse opvang wordt het schoolplein van de school.
De kinderen van KDV De Vallei en de kinderen van de BSO van SKAR maakt ook gebruik van deze
buitenruimte. ( naast elkaar, ze zijn niet tegelijkertijd open)
Dit schoolplein is meer dan 200 m² groot. Het plein is geheel is omheind.
De voorwaarse is 3 m² per spelend kind.
Het plein is ruim voldoende voor 20 kindplaatsen van BSO De Vallei met de kinderen van BSO
SKAR of kinderen van KDV De Vallei.
Het plein is ingericht met een zandbak, een speeltoestel, banken, bomen en struiken.
Er wordt in de toekomst een waterpunt gemaakt en een moestuin aangelegd.
De conclusie is dat aan de voorwaarden wordt voldaan.
Gebruikte bronnen:

Observaties (Binnen en buiten Basisschool De Vallei)

Plattegrond (De Vallei 2015)
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Inspectie-items
Kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang
Kinderopvang in de zin van de wet
De opvang vindt bedrijfsmatig of anders dan om niet plaats.
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Gedurende de opvang wordt verzorging en opvoeding geboden en een bijdrage geleverd aan de
ontwikkeling van kinderen.
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De opvang is gericht op kinderen in de leeftijd dat ze naar het basisonderwijs kunnen gaan.
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 1 sub c Besluit kwaliteit kinderopvang
peuterspeelzalen)

Kinderopvang en naleving wet- en regelgeving
Er loopt geen handhaving in het kader van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen tegen de vestiging(en)van de houder.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum kenmerkende visie
op de omgang met kinderen is beschreven.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen)

In het pedagogisch beleidsplan staat in duidelijke en observeerbare termen het volgende
beschreven: de wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de
mogelijkheden voor kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie, en
de wijze waarop de overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de werkwijze, de
maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de basisgroep.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub b Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen bij welke
(spel)activiteiten kinderen hun basisgroep verlaten.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub c Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe beroepskrachten
bij hun werkzaamheden worden ondersteund door andere volwassenen.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub d Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe ondersteuning is
vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub g Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe ondersteuning is
vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum wordt ingezet in afwijking van
de beroepskracht-kindratio.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub g Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
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Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen het beleid ten
aanzien van het gebruik maken van kinderopvang gedurende extra dagdelen.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub f Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag
Een verklaring omtrent het gedrag van de houder is bij het indienen van de aanvraag tot registratie
aan het college van B&W overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee maanden.
(art 1.50 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum
exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven na 1 maart
2013.
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

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

De verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht, vrijwilliger is niet ouder dan
twee jaar.
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 en 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Passende beroepskwalificatie
Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie
zoals in de cao kinderopvang is opgenomen.
(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 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)

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 en
peuterspeelzaalwerk)

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

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)
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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 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 en
peuterspeelzaalwerk)

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

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)

Meldcode kindermishandeling
De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld welke voldoet aan de beschreven
eisen.
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2a Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen)

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)

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

: Kinderopvang De Vallei
: http://www.basisschooldevallei.nl
: 10

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

:
:
:
:
:

Stichting Democratisch Onderwijs De Vallei
Groeneweg 12
6871DD RENKUM
www.basisschooldevallei.nl
09148620

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

:
:
:
:
:

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden
Postbus 5364
6802EJ ARNHEM
0800-8446000
Ine Horstink

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Overbetuwe
: Postbus 11
: 6660AA ELST GLD

Gegevens toezicht

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

:
:
:
:
:
:

27-07-2015
19-08-2015
19-08-2015
21-08-2015
21-08-2015
21-08-2015

: 28-08-2015
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
De houder, Stichting Democratisch onderwijs De Vallei, gaat akkoord met het concept rapport van
Kinderopvang De Vallei (BSO) en De Vallei (KDV), 19 augustus 2015.
De toezichthouder heeft ons gevraagd een aantal documenten aan te passen alvorens de
aanvraag kon worden ingediend.
Vooral het pedagogisch beleid van het KDV heeft, na intensief overleg met de inspecteur, een
aantal aanpassingen gekregen, waardoor het nu beter bruikbaar is en voor ouders meer
informatie geeft.
De overige aandachtspunten die de inspecteur in het rapport aangeeft zijn inmiddels nagekomen.
Met betrekking tot de risico inventarisatie van het KDV heeft de toezichthouder gevraagd de
inventarisatie concreter te beschrijven. Wij zullen er zorg voor dragen dat dit voor de 31 augustus
is gedaan.
Verder heeft de inspecteur ons een aantal aandachtspunten meegegeven, die betrekking hebben
op de risico inventarisatie van de BSO.
Deze risico inventarisatie vindt plaats als de verbouwing van de school voltooid is en voordat de
BSO van start gaat. Uiteraard zullen we deze aandachtspunten meenemen.
Stichting Democratisch Onderwijs De Vallei ziet graag dat kinderen van verschillende leeftijden de
gelegenheid krijgen samen te spelen en van elkaar te leren, ongeacht leeftijd en
ontwikkelingsniveau. Wij zijn ons ervan bewust dat dit niet spontaan kan plaats vinden maar dat
dit vanuit de begeleiders georganiseerd moet worden.
De Stichting wil dan ook gaan onderzoeken of het mogelijk is een experiment te starten, met
toestemming van de juiste instanties, waardoor kinderen wel regulier samen kunnen spelen.
Namens Stichting Democratisch Onderwijs De Vallei,
Jackie Boogerd
19 augustus 2015
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