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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. 

Buitenschoolse opvang Kleurrijk is op 5 april 2022 in opdracht van de gemeente Harderwijk 

bezocht voor een nader onderzoek. 

  

Tijdens het regulier onderzoek/onderzoek op kernzaken van d.d. 18 januari 2022 heeft de 

toezichthouder tekortkomingen geconstateerd waarover de gemeente herstelafspraken met de 

houder heeft gemaakt.  

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. 

  

In dit rapport wordt weergegeven aan welke kwaliteitsvoorschriften is voldaan en waaraan niet of 

niet in voldoende mate is voldaan. 

Beschouwing 

Er heeft een nader onderzoek op locatie plaatsgevonden bij BSO Kleurrijk. 

Er heeft in het kader van het onderzoek een gesprek plaatsgevonden met de beroepskracht op 

locatie en zijn er documenten beoordeeld te weten: 

• veiligheid en gezondheidsbeleid 

• notulen teamoverleg 

 

Locatie 

BSO Kleurrijk is gelegen in Willem Alexanderschool te Harderwijk. 

Stichting Kinderspeelzalen Harderwijk heeft in deze school ook een locatie voor peuteropvang. 

De BSO heeft een eigen vaste groepsruimte. 

  

Bevindingen op hoofdlijnen 

Op basis van de inspectie op locatie het documenten onderzoek, het interview met de 

beroepskracht is geconcludeerd dat de inspectie items voldoen aan de wettelijke eis van de wet 

kinderopvang. 

Verdere toelichting is te lezen in onderstaand inspectierapport.   

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Veiligheid en gezondheid 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De houder moet zorgen voor veilige en gezonde opvang. Hiervoor heeft de houder vastgelegd wat 

de risico’s zijn voor de veiligheid en gezondheid van kinderen. Ook beschrijft de houder: wat hij/zij 

doet om risico’s klein te houden, hoe de kinderen met kleine risico’s leren omgaan en hoe 

beroepskrachten handelen als er toch iets gebeurt.  

 

De houder betrekt medewerkers bij het maken van dit veiligheid- en gezondheidsbeleid. De houder 

zorgt ervoor dat de beroepskrachten handelen volgens het beleid. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Tijdens het onderzoek van 18 januari 2022 heeft de toezichthouder een tekortkoming 

geconstateerd betreft de groepsregels omtrent de huisregels. 

Hier heeft een nader onderzoek voor plaats gevonden. 

 

De toezichthouder is op locatie geweest. 

Aan de beroepskracht is gevraagd hoe er wordt om gegaan met de regels omtrent de telefoon van 

de kinderen. 

De beroepskracht gaf aan dat er over gesproken is in het teamoverleg. De regels zijn aangescherpt 

en de kinderen mogen kiezen waar ze hun telefoon laten. In hun jas, tas of in de kast van de 

groep. 

Op de groep is 1 kind met een telefoon. Dit kind was ook aanwezig, maar had vandaag haar 

telefoon niet bij zich. Het blijkt dat de school niet wil dat de kinderen hun telefoon bij zich hebben. 

 

De houder heeft twee documenten toegestuurd op aanvraag van de inspecteur. 

De notulen van de vergadering maart 2022 en het veiligheid en gezondheidsbeleid. 

In de notulen is terug te lezen dat er onderling is gesproken over de regels, deze zijn doorgenomen 

en er komt een actieplan op. 

 

In het veiligheid en gezondheidsbeleid staat een hoofdstuk geschreven:  

Gebruik mobiele telefoon en social media   

Hierin worden de regels beschreven over het gebruik al dan niet van de telefoon op de groep. 

 

Conclusie 

Aan de voorwaarden wordt voldaan, de tekortkoming is voldaan. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview anders namelijk: (beroepskracht) 

• Beleid veiligheid- en gezondheid 

• Notulen teamoverleg 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

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 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 Kleurrijk 

Website : http://skh-harderwijk.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000048887021 

Aantal kindplaatsen : 16 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Kinderopvang Harderwijk B.V. 

Adres houder : Engelserf 35 

Postcode en plaats : 3843 BD Harderwijk 

KvK nummer : 82667047 

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 :  de heer D. Terlien 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Harderwijk 

Adres : Postbus 149 

Postcode en plaats : 3840 AC HARDERWIJK 
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Planning 

Datum inspectie : 05-04-2022 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 08-04-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 08-04-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 08-04-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 13-04-2022 

 

 

 

 

 

 


