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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een onaangekondigd incidenteel onderzoek. 

 
Beschouwing 
Op 8 maart 2018 heeft GGD Kennemerland in opdracht van de gemeente Haarlem een 

onaangekondigd incidenteel onderzoek uitgevoerd bij BSO Korte Verspronckweg naar aanleiding 
van een melding van een signaal door een ouder. Het signaal heeft betrekking op het binnenmilieu 

van de groepsruimte en de gezondheid van de kinderen.  

  
Tijdens dit onderzoek zijn een aantal voorwaarden van het item Veiligheids- en 

gezondheidsbeleid getoetst. 
  

Deze beschouwing beschrijft de resultaten van het uitgevoerde onderzoek. Na de feiten over het 

kindercentrum volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden in het inspectierapport bij het 
betreffende domein verder uitgewerkt. 

  
Feiten over het kindercentrum 

BSO Korte Verspronckweg is gehuisvest in een eigen binnenruimte van basisschool Vijfde Vrije 
School Haarlem. BSO Korte Verspronckweg biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van vier tot 

dertien jaar in twee basisgroepen. De locatie staat geregistreerd in het LRK met 40 kindplaatsen. 

  
De organisatie Kinderopvang de Wonderberk heeft ook nog een kinderdagverblijf en buitenschoolse 

opvang gehuisvest aan de Rijksstraatweg in Haarlem en in Castricum. 
  

Bevindingen uitgevoerde onderzoek 

Tijdens dit onderzoek is getoetst welke maatregelen de houder heeft genomen om de 
gezondheidsrisico's die kinderen lopen ten aanzien van het binnenmilieu te borgen. Uit een gesprek 

met de leidinggevende en een observatie blijkt dat er maatregelen zijn genomen voor een gezond 
binnenmilieu overeenkomstig het vastgestelde gezondheidsbeleid. 

  
Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Veiligheid en gezondheid 

 

Tijdens dit incidentele onderzoek zijn enkele voorwaarden van het item Veiligheids- en 
gezondheidsbeleid getoetst. 

  

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 

In opdracht van de gemeente Haarlem is een incidenteel onderzoek uitgevoerd bij BSO Korte 
Verspronckweg naar aanleiding van een melding van een signaal door een ouder. Het signaal heeft 

betrekking op het binnenmilieu van de groepsruimte en de gezondheid van de kinderen.  
  

Tijdens dit onderzoek is getoetst welke maatregelen de houder heeft genomen om de 

gezondheidsrisico's die kinderen lopen ten aanzien van het binnenmilieu te borgen. 
  

De houder heeft actueel beleid opgesteld dat ertoe leidt dat de veiligheid en de gezondheid van de 
kinderen wordt gewaarborgd. Het beleid is schriftelijk vastgesteld. 

  

De houder draagt er zorg voor dat er de beroepskrachten conform het veiligheids- en 
gezondheidsbeleid handelen. De beroepskrachten zijn betrokken bij het opstellen van het beleid. 

  
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid bevat een concrete beschrijving van de risico’s. Er wordt 

ingegaan op de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid en gezondheid van de 
kinderen. In het plan van aanpak staan de genomen maatregelen beschreven. 

  

Zo staat beschreven welke maatregelen genomen worden voor een gezond binnenmilieu en deze 
komen overeen met de praktijk. 

  
Uit een gesprek met de leidinggevende en een observatie blijkt dat de volgende maatregelen zijn 

genomen; 

  
 in de ramen zitten roosters waarmee continue geventileerd kan worden, 

 voor aanvang en gedurende de opvang wordt geventileerd en tijdens het onderzoek staan alle 
ramen open, 

 er is een mechanisch ventilatiesysteem in het plafond op diverse plekken die de binnenlucht 
afvoert naar buiten. 

  

Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

 Observaties 
 Veiligheids- en gezondheidsbeleid BSO Korte Verspronckweg 
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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) 

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)  

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is 
aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, 

teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het 
risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich 

verwezenlijken. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang)  
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : BSO Korte Verspronckweg 
Website : http://www.wonderberk.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000035320729 

Aantal kindplaatsen : 40 
 

Gegevens houder 
Naam houder : Kinderopvang de Wonderberk B.V. 

Adres houder : Rijksstraatweg 26 

Postcode en plaats : 2022DA Haarlem 
KvK nummer : 54098084 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Kennemerland 

Adres : Postbus 5514 

Postcode en plaats : 2000GM Haarlem 
Telefoonnummer : 023-5159500 

Onderzoek uitgevoerd door :  P.R. Schurer 
 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Haarlem 
Adres : Postbus 511 

Postcode en plaats : 2003PB HAARLEM 
 

Planning 
Datum inspectie : 08-03-2018 

Opstellen concept inspectierapport : 15-03-2018 

Vaststelling inspectierapport : 22-03-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 22-03-2018 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 22-03-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 23-03-2018 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

 

De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 


