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

onaangekondigd nader onderzoek uitgevoerd bij BSO Korte Verspronckweg in Haarlem. 
  

Tijdens dit onderzoek zijn een aantal items en voorwaarden uit de Wet kinderopvang getoetst. 

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

kindercentrum volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden elders in het rapport per 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. 

  
Inspectiegeschiedenis 

Tijdens het jaarlijkse onderzoek uitgevoerd op 15 januari 2018 is gebleken dat; 
  

 het vastgestelde pedagogisch beleidsplan niet aan alle gestelde voorwaarden voldeed, 

 het vastgestelde veiligheids- en gezondheidsbeleid niet aan alle gestelde voorwaarden voldeed, 
 de houder geen oudercommissie heeft ingesteld. De houder moet de ouders aantoonbaar 

voldoende op een andere wijze betrekken bij onderwerpen waar een oudercommissie 
adviesrecht over heeft. De houder had geen invulling gegeven aan de alternatieve 

ouderraadpleging op BSO Korte Verspronckweg overeenkomstig het plan van aanpak wat 
opgesteld was naar aanleiding van het onderzoek uitgevoerd op 3 mei 2017. 

   

Bevindingen uitgevoerde onderzoek 
Op dit moment voldoet BSO Korte Verspronckweg aan de tijdens dit nader onderzoek getoetste 

items en voorwaarden uit de Wet kinderopvang; 
  

 het pedagogische beleidsplan is aangepast en voldoet aan de getoetste voorwaarden, 

 het veiligheids- en gezondheidsbeleid is aangepast en voldoet aan de gestelde voorwaarden, 
 de houder heeft een invulling gegeven aan de alternatieve ouderraadpleging op BSO Korte 

Verspronckweg overeenkomstig het beleid wat opgesteld is. 
  

Zie voor een nadere toelichting bij de betreffende items in het inspectierapport. 
 

 

Op grond van de Wet kinderopvang, artikel 1.63, derde lid, wordt de houder bij een nader 
onderzoek niet in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen. Dit onderzoek wordt wel 

openbaar gemaakt in het Landelijk Register Kinderopvang. 
  

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 

Tijdens het jaarlijkse onderzoek uitgevoerd op 15 januari is gebleken dat het pedagogisch 
beleidsplan niet aan alle gestelde voorwaarden voldeed. Tijdens dit nader onderzoek zijn deze 

voorwaarden nogmaals getoetst. 

  
Pedagogisch beleid 

 
De houder heeft het pedagogisch beleidsplan aangepast en deze voldoet aan de getoetste 

voorwaarden. 
  

Gebruikte bronnen: 

 Pedagogisch beleidsplan (Kinderopvang de Wonderberk B.V. vers ie 2018) 
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Veiligheid en gezondheid 

 

Tijdens het jaarlijkse onderzoek uitgevoerd op 15 januari is gebleken dat het veiligheids- 

en gezondheidsbeleid niet aan alle gestelde voorwaarden voldeed. Tijdens dit nader onderzoek zijn 
deze voorwaarden nogmaals getoetst. 

  
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

 

De houder heeft het veiligheids- en gezondheidsbeleid wat vastgesteld is, aangepast en deze 
voldoet aan de getoetste voorwaarden. 

 
Gebruikte bronnen: 

 Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid Korte Verspronckweg 
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Ouderrecht 

 

Tijdens het jaarlijkse onderzoek uitgevoerd op 3 mei 2017  en 15 januari 2018 is gebleken dat de 

houder geen oudercommissie had ingesteld. 
  

Als er geen oudercommissie is ingesteld, betrekt de houder de ouders aantoonbaar voldoende op 
een andere wijze bij onderwerpen waar een oudercommissie adviesrecht over heeft. 

  

Tijdens het jaarlijkse onderzoek uitgevoerd op 15 januari 2018 is gebleken dat de houder geen 
invulling had gegeven aan de alternatieve ouderraadpleging op BSO Korte Verspronckweg 

overeenkomstig het plan van aanpak wat opgesteld was naar aanleiding van het onderzoek 
uitgevoerd op 3 mei 2017. 

  
Tijdens dit nader onderzoek is deze voorwaarde nogmaals getoetst. 

  

Oudercommissie 
 

Uit een gesprek met de houder blijkt dat de volgende situaties zich hebben voor gedaan waarbij de 
houder een adviesvraag neer zou moeten leggen bij een mogelijke oudercommissie; 

  

 het pedagogisch beleidsplan is aangepast, 
 het veiligheids- gezondheidsbeleid is aangepast. 

  
De houder geeft aan dat ouders een mail hebben ontvangen over de bovenstaande wijzigingen en 

heeft de correspondentie die ouders hierover ontvangen hebben, doorgestuurd. Hieruit blijkt dat 
ouders in de gelegenheid zijn gesteld om te reageren op beide gewijzigde beleidsplannen door hun 

advies uit te brengen. 

  
Gebruikte bronnen: 

 Interview locatieverantwoordelijke 
 Mail ouders Beleidsplannen Wonderberk verzonden op 16-02-2018 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind met de ouders bespreekt en de 

wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke beroepskracht de mentor is 
van het kind. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 
maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de tijden 

waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal 
aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en 

wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimum aantal 

beroepskrachten op grond van de beroepskracht-kindratio kan op de dagen van de week 
verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de taken 

die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de buitenschoolse opvang kunnen 
uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
houder er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en gezondheidsbeleid en de evaluaties 

daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiairs, 
vrijwilligers en ouders. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang)  

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van 

de wijze waarop de achterwacht is geregeld indien er met inachtneming van de beroepskracht-
kindratio of bij het afwijken van de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten op 

grond van de beroepskracht-kindratio, slechts een beroepskracht op het kindercentrum aanwezig 

is. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder f en art 16 lid 5 en 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 
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Ouderrecht 

Oudercommissie 

Als er conform artikel 1.58 tweede lid geen oudercommissie is ingesteld, betrekt de houder de 

ouders aantoonbaar voldoende op een andere wijze bij: 

- de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan artikel 1.50, eerste lid; 
- het pedagogisch beleid dat wordt gevoerd;  

- voedingsaangelegenheden van algemene aard; 
- het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid of gezondheid; 

- openingstijden; 
- het beleid met betrekking tot het aanbieden van voorschoolse educatie; 

- de vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten;  

- wijziging van de prijs van kinderopvang. 
Ook blijft de houder ouders de gelegenheid bieden om deel te nemen aan een oudercommissie. 
(art 1.58 lid 2 en 3 en 1.60 lid 1 Wet 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 : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 
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 
 

 
 

 
 

 

 

 


