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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 Montferland is een nader onderzoek uitgevoerd bij IKC de Expeditie 
(BSO). 
  
Tijdens het jaarlijks onderzoek van mei 2018 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 overtreding: 
  
 Beleid Veiligheid en gezondheid 
  
Tijdens het huidig nader onderzoek zijn geen overtredingen geconstateerd op de wettelijke 

voorschriften die zijn onderzocht. 
   
Een toelichting op deze bevindingen is te lezen in dit rapport. 

 

 
Advies aan College van B&W 
 
Geen handhaving. 

 

 



 

4 van 6 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang nader onderzoek 07-08-2018 
IKC de Expeditie te Didam 

 

Observaties en bevindingen 

 

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. De houder moet een cyclisch veiligheidsbeleids- 

en gezondheidsbeleid voeren. 
  
De bevindingen hieromtrent worden hieronder beschreven en beoordeeld. 
   
 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

 

 
Bevindingen mei 2018:  
De beroepskrachten handelen niet conform het beleid. De beroepskrachten werkzaam bij IKC de 
Expeditie hebben niet of onvoldoende kennis kunnen nemen van het vastgestelde beleid veiligheid 
en gezondheid. 
De beroepskrachten kunnen niet benoemen wat de grootste risico's zijn binnen en rondom het 

dagverblijf, zoals dat beschreven in het beleid Veiligheid en Gezondheid. Daarnaast is het beleid 
m.b.t. grensoverschrijdend gedrag bij de geïnterviewde beroepskrachten niet bekend. 
  
  
Bevindingen augustus 2018  
De geïnterviewde beroepskracht is op de hoogte van het beleid veiligheid en gezondheid. Op 
vragen m.b.t. dit beleid weet de beroepskracht passende en adequate antwoorden te geven m.n. 

ten aanzien "van grote risico's met grote gevolgen".  
De beroepskracht verteld de toezichthouder dat voor de kinderen op het speelplein gaan spelen 
altijd eerst door de beroepskrachten de afspraken m.n. met betrekking tot het niet betreden van 
het gazon herhaald worden zodat alle kinderen weten wat wel en niet mag. Daarnaast geeft zij aan 
dat kinderen niet de glijbaan meer mogen oplopen. 

  

M.b.t. de kennis van "grensoverschrijdend gedrag", wat wordt er onder verstaan en hoe dien je te 
handelen, weet de beroepskracht inhoudelijk niet exact wat er geschreven staat maar geeft aan 
dat zij bij twijfel en vragen actie zal ondernemen waaronder het beleid erbij te pakken en collega's 
te consulteren. 
   
Conclusie:  
De overtreding m.b.t. het waarborgen van de veiligheid en gezondheid en conform dit beleid te 

handelen is door de houder hersteld. 
   
Gebruikte bronnen: 
 Interview (beroepskracht) 
 Beleid veiligheid- en gezondheid 
 Huisregels/groepsregels ('richtlijnen werken op de groep BSO') 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Veiligheid en gezondheid 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : IKC de Expeditie 

Website : https://www.zonnekinderen.nl/ 
Vestigingsnummer KvK : 000036268518 
Aantal kindplaatsen : 40 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Zonnekinderen 

Adres houder : Postbus 201 
Postcode en plaats : 6900 AE ZEVENAAR 
Website : www.zonnekinderen.nl 
KvK nummer : 09127903 
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 : Montferland 
Adres : Postbus 47 

Postcode en plaats : 6940 BA DIDAM 
 
Planning 

Datum inspectie : 07-08-2018 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 07-08-2018 

Verzenden inspectierapport naar houder : 09-08-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 09-08-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 14-08-2018 
 
 

 
 
 
 
 

 




