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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. 
 

Beschouwing 
 

Op verzoek van de gemeente Lochem is er een nader onderzoek uitgevoerd bij BSO Graaf Jantje 
Joppe in Gorssel. 
 
Tijdens het jaarlijks onderzoek van 13-05-2019 heeft de toezichthouder overtredingen 
geconstateerd, waarover de gemeente herstelafspraken heeft gemaakt met de houder. Dit nader 
onderzoek doet uitspraken over het doorgevoerde herstel naar aanleiding van geconstateerde 
overtredingen. In dit nader onderzoek beoordeelt de toezichthouder dus alleen het herstel en niet 

alle andere wettelijke voorschriften. 
 
Het betreft de volgende overtredingen op de domeinen: 
• Personeel en groepen; Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
• Veiligheid en gezondheid; Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
• Accommodatie; Eisen aan ruimtes 

• Ouderrecht; Informatie 
 
Tijdens het nader onderzoek is geconstateerd dat de houder niet voldoet aan de 
onderzochte voorschriften. Er is een overtreding geconstateerd op het domein: 
• Personeel en groepen; Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
 
Een toelichting op deze bevindingen is te lezen in dit rapport. 

 

Advies aan College van B&W 
 

De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
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Observaties en bevindingen 
 

Personeel en groepen 
 
Dit domein belicht de onderzoeksbevindingen over het domein "Personeel en groepen". 

Er worden onder meer eisen gesteld aan de stabiliteit van opvang voor kinderen. In dit domein 
wordt toegelicht of aan de eisen hieromtrent wordt voldaan. 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

 
Bevindingen onderzoek na registratie 2019 
Volgens de geïnterviewde beroepskracht is aan ieder kind nog geen mentor toegewezen. 

 
Bevindingen nader onderzoek 2019 
In het pedagogisch werkplan van de locatie schrijft de houder: 
"De mentor observeert voortdurend de ontwikkeling van het kind, beschrijft deze in de daarvoor 

bestemde observatieformulieren en bespreekt het met de ouders. Zo is er altijd een eerste 
oudergesprek  drie maanden na de datum waarop de opvang van het kind gestart is. Daarna vindt 
er jaarlijks een gesprek plaats tussen ouders en de mentor van hun kind waarin de door 

observaties verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind met ouders besproken wordt." 
Verder zijn er natuurlijk de dagelijkse informele contacten tussen ouders en pedagogische 
medewerkers tijdens het brengen en halen van de kinderen. En ook wordt er een aantal keer per 
jaar een ouderavond georganiseerd waar verschillende thema’s aan de orde kunnen komen. Bij het 
signaleren van Bijzonderheden zullen wij ouders verwijzen naar passende instanties. 
 
De beroepskracht geeft aan dat ieder kind een mentor heeft toegewezen gekregen. Zij geeft aan 

dat de kinderen opnieuw verdeeld onder de beroepskrachten gaan worden door het vertrek van 
een beroepskracht. Een overzicht van de mentoren en de kinderen waar zij verantwoordelijk voor 
zijn is niet aanwezig. Op de vraag van welke kinderen de beroepskracht mentor is geeft de 
beroepskracht aan dat de verdeling een tijd geleden is gemaakt en zij niet weet voor welke 
kinderen zij mentor is. 
 

De overtreding m.b.t. de stabiliteit van de opvang voor kinderen is niet hersteld. 
 

Op basis hiervan is geconstateerd dat de overtreding van de volgende voorwaarde(n) nog niet is 
hersteld: 
 

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en 
bespreekt, indien wenselijk, de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Tevens is de 
mentor voor de ouders en het kind aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het 
welbevinden van het kind. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
Gebruikte bronnen 

• Interview (beroepskracht) 
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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. 
Dit nader onderzoek gaat over de kennis van het beleid Veiligheid en gezondheid door de 
beroepskracht m.b.t. waarborgen van de veiligheid en gezondheid van de op te vangen 
kinderen conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid. 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

 
Bevindingen onderzoek na registratie 2019 
Tijdens het onderzoek is het volgende door de toezichthouder geconstateerd: 
• De handtassen van de beroepskrachten vrij toegankelijk voor de kinderen. 
• Na het buiten spelen wassen de kinderen niet hun handen. 
• Het hekwerk rond de gaskachel is niet afdoende om te voorkomen dat kinderen zich kunnen 

verbranden aan de kachel. 

 
Bevindingen nader onderzoek 2019 
De toezichthouder heeft op locatie geobserveerd en met een beroepskracht gesproken. Om te 
toetsen of de houder de kennis over het Beleid Veiligheid en gezondheid heeft overgedragen heeft 
de toezichthouder boven genoemde situaties nogmaals beoordeeld.  
 

Daarbij is het volgende geconstateerd: 
• De beroepskrachten hebben afspraken gemaakt waar hun handtassen worden opgeborgen. De 

handtassen staan in de kast in de keuken. De kinderen mogen niet alleen in de keuken komen 
en de beroepskracht geeft aan dat zij dit in de gaten houden. Wanneer er kinderen in de 
groepsruimte zijn is er ook altijd een beroepskracht aanwezig. 

• De beroepskrachten laten de kinderen na binnenkomst hun handen wassen en vraagt dit ook 
na of dat ook inderdaad is gebeurd. 

• De houder heeft een stevig hekwerk rond de kachel geplaatst en daarnaast zijn er afspraken 
gemaakt met de kinderen over spelen rond de kachel. 

 
Conclusie: 

De overtreding m.b.t. het veiligheids- en gezondheidsbeleid is hersteld. Uit de observatie blijkt dat 
de beroepskrachten handelen conform het beleid op boven genoemde situaties. 
 

Het betreft situaties die door de toezichthouder zijn waargenomen op basis van een steekproef. De 
houder is ervoor verantwoordelijk dat voor alle veiligheids- en gezondheidsrisico's adequate 
(preventieve) maatregelen worden genomen om letsel c.q. gevolgen te voorkomen. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview (beroepskracht) 

• Observatie(s) 
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Accommodatie 
 
De houder van een kindercentrum moet zorg dragen voor passend ingerichte ruimtes voor spelen 
(zowel binnen als buiten) die in overeenstemming zijn met het aantal en de leeftijd van de op te 
vangen kinderen. 
 
Hieronder volgen de bevindingen en beoordelingen over de voorwaarden met betrekking tot het 
domein "accommodatie". 

Eisen aan ruimtes 

 
Bevindingen onderzoek na registratie 2019 
De buitenruimte waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden opgevangen, zijn niet 
passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen. 
 
Bevindingen nader onderzoek 2019 

De houder heeft meer en ander buitenspeelgoed aangeschaft. De beroepskracht heeft het 
speelgoed aan de toezichthouder getoond. De beroepskracht geeft aan op dit moment het 
voldoende te vinden maar hoopt volgend jaar zomer nog meer speelgoed te mogen aanschaffen.  
 
Conclusie: 
De buiten inrichting is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de 

op te vangen kinderen. 
De overtreding m.b.t. de eisen aan de ruimtes is hersteld. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview (beroepskracht) 
• Observatie(s) 
 

Ouderrecht 
 
Dit domein belicht de inspectiebevindingen over het domein "Ouderrecht". Dit nader onderzoek 
richt zich of de houder de ouders en personeel informeert over het inspectierapport door het zo 

spoedig mogelijk na ontvangst op de eigen website te plaatsen op een gemakkelijk vindbare plaats. 

Informatie 

 
Bevindingen onderzoek na registratie 2019 
Het meest recente inspectierapport is niet terug te vinden op de website van de locatie. 
 
Bevindingen nader onderzoek 2019 

De houder heeft het meest recente inspectierapport geplaatst op de website. 
 

Gebruikte bronnen 

• Website 
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Overzicht getoetste inspectie-items 
 

Personeel en groepen 
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en 
bespreekt, indien wenselijk, de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Tevens is de 
mentor voor de ouders en het kind aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het 
welbevinden van het kind. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 5 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) 

 

Accommodatie 
 

Eisen aan ruimtes 

De binnen- en buitenruimtes 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. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Ouderrecht 
 

Informatie 

De houder van een kindercentrum informeert ouders en personeel over het inspectierapport door 
het zo spoedig mogelijk na ontvangst op de eigen website te plaatsen op een gemakkelijk vindbare 
plaats. Indien geen website aanwezig is legt de houder een afschrift van het inspectierapport ter 
inzage op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats. 
 

(art 1.54 lid 2 en 3 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : BSO Graaf Jantje Joppe 
Website : http://www.graafjantje.com 
Aantal kindplaatsen : 20 
 

Gegevens houder 
Naam houder : Mevr. G.M. Baak 
KvK nummer : 08189087 
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 :  J. Huberts 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Lochem 
Adres : Postbus 17 
Postcode en plaats : 7240 AA LOCHEM 
 

Planning 
Datum inspectie : 19-11-2019 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 09-12-2019 

Verzenden inspectierapport naar houder : 10-12-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 10-12-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 13-12-2019 
 
 
 

 
 
 


