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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 7 augustus 2018 heeft GGD Kennemerland in opdracht van de gemeente Haarlem een 

onaangekondigd incidenteel onderzoek uitgevoerd bij BSO Korte Verspronckweg naar aanleiding 
van een melding door een ouder van een ingrijpend incident wat heeft plaatsgevonden op de BSO. 

Het incident heeft betrekking op de veiligheidsrisico's die kinderen lopen tijdens de opvang. 

  
Tijdens dit onderzoek is getoetst welke maatregelen de houder heeft genomen naar aanleiding van 

het incident wat tijdens de opvang heeft plaatsgevonden en waarmee de veiligheidsrisico's die 
kinderen lopen, zoveel mogelijk geborgd worden. 

  

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 item 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 incidentele onderzoek is getoetst of het vastgestelde veiligheidsbeleid is uitgevoerd door 

de beroepskrachten en of het beleid ertoe leidt dat de veiligheid van de op te vangen kinderen 
zoveel mogelijk is gewaarborgd. 

  
Ook is getoetst welke maatregelen de houder heeft genomen naar aanleiding van het incident wat 

tijdens de opvang heeft plaatsgevonden waarmee de veiligheidsrisico's die kinderen lopen, geborgd 

worden. 
  

Kinderen lopen veiligheids- en gezondheidsrisico’s tijdens de opvang, dit kan niet uitgesloten 
worden. De houder is verantwoordelijk voor een veilige en gezonde opvang en daaruit 

voortvloeiend de veiligheids- en gezondheidsrisico’s die kinderen lopen, te inventariseren en deze 

zo klein mogelijk te maken door het nemen van passende en adequate maatregelen. 
  

Uit een gesprek met de leidinggevende, een beroepskracht en het verslag van de 
personeelsbijeenkomst is de beoordeling gemaakt dat de houder zich bewust is van zijn 

verantwoordelijkheid en naar aanleiding van het incident het vastgestelde beleid en de gemaakte 
afspraken en maatregelen heeft geëvalueerd en aangescherpt.  

  

Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Veiligheid en gezondheid 
 

Tijdens dit incidentele onderzoek is getoetst of het vastgestelde veiligheidsbeleid is uitgevoerd door 
de beroepskrachten en of het beleid ertoe leidt dat de veiligheid van de op te vangen kinderen 

zoveel mogelijk is gewaarborgd. 

  
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

 
In opdracht van de gemeente Haarlem is een incidenteel onderzoek uitgevoerd bij BSO Korte 

Verspronckweg naar aanleiding van een melding  door een ouder van een ingrijpend incident 

tijdens de opvang bij de gemeente. Het incident heeft op dinsdag 31 juli plaatsgevonden op de 
opvang en er waren vier kinderen bij betrokken. Het incident heeft betrekking op de 

veiligheidsrisico's die kinderen lopen tijdens de opvang. 
  

De leidinggevende heeft nadat zij op woensdag 1 augustus door de ouder op de hoogte is gesteld 
van het incident, dezelfde dag de GGD geïnformeerd over de aard en inhoud van het incident en 

aangegeven welke maatregelen er genomen zijn en worden. 

  
Tijdens dit onderzoek is getoetst welke maatregelen de houder heeft genomen naar aanleiding van 

het incident wat tijdens de opvang heeft plaatsgevonden waarmee de veiligheidsrisico's die 
kinderen lopen, zoveel als mogelijk geborgd worden. 

  

Kinderen lopen veiligheids- en gezondheidsrisico’s tijdens de opvang, dit kan niet uitgesloten 
worden. De houder is verantwoordelijk voor een veilige en gezonde opvang en daaruit 

voortvloeiend de veiligheids- en gezondheidsrisico’s die kinderen lopen, te inventariseren en deze 
zo klein mogelijk te maken door het nemen van passende en adequate maatregelen. 

  
Tijdens het jaarlijkse onderzoek uitgevoerd op 15 januari is gebleken dat de houder actueel beleid 

heeft opgesteld dat ertoe leidt dat de veiligheid en de gezondheid van de kinderen zoveel als 

mogelijk wordt gewaarborgd. Het beleid is schriftelijk vastgesteld en de houder heeft verklaard dat 
hij dit beleid evalueert en indien nodig actualiseert. De beroepskrachten zijn betrokken bij het 

opstellen van het beleid. 
  

Het vastgestelde veiligheids- en gezondheidsbeleid bevat een concrete beschrijving van de risico’s 

die kinderen lopen tijdens de opvang. Er wordt ingegaan op de voornaamste risico’s met grote 
gevolgen voor de veiligheid en gezondheid van de kinderen. 

  
Tevens wordt beschreven op welke wijze kinderen geleerd wordt om te gaan met risico’s waarvan 

de gevolgen voor veiligheid en gezondheid beperkt zijn. 
  

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is 

aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen. 
  

Uit een gesprek tijdens het onderzoek met de leidinggevende en een beroepskracht die aanwezig 
was tijdens het incident, blijkt dat zodra de leidinggevende door de ouder geïnformeerd is over het 

incident op woensdag 1 augustus, de leidinggevende dezelfde dag een personeelsbijeenkomst heeft 

belegd waarbij alle beroepskrachten die ingezet worden op BSO Korte Verspronckweg, aanwezig 
waren.  

  
Tijdens deze personeelsbijeenkomst is besproken hoe het ingrijpende incident heeft kunnen 

plaatsvinden. De maatregelen en afspraken die gemaakt zijn met de beroepskrachten om dit 

soort incidenten zoveel als mogelijk te borgen, zijn nogmaals onder aandacht gebracht van de 
beroepskrachten. De maatregelen zijn geëvalueerd en aangescherpt.  

 
De leidinggevende heeft de ouders die het incident gemeld hebben bij de leidinggevende en de 

gemeente via de mail geïnformeerd over de maatregelen en afspraken die gemaakt zijn met de 
beroepskrachten.  
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De leidinggevende heeft een verslag gemaakt van de personeelsbijeenkomst en deze naar de GGD 
gezonden.  

   
In het verslag staat beschreven dat besproken is hoe het incident heeft kunnen gebeuren en naast 

de maatregelen die al genomen zijn, de aanvullende maatregelen die genomen worden waarmee 
de veiligheid van alle kinderen zoveel als mogelijk gewaarborgd wordt. 

  

Het vastgestelde veiligheids- en gezondheidsbeleid zal hierop aangepast worden en de houder zal 
er zorg voor moeten dragen dat de beroepskrachten het beleid overeenkomstig de afspraken 

uitvoeren. 
 

Daarnaast staat in het verslag vermeld welke acties er uitgezet worden naar de betrokken kinderen 

en ouders en de wijze waarop zij begeleid en ondersteund zullen worden. 
  

Uit bovenstaande constateringen en bevindingen is de beoordeling gemaakt dat in voldoende mate 
aan de getoetste voorwaarde is voldaan. 

  
Gebruikte bronnen: 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (leidinggevende) 

 Interview (beroepskracht) 
 Beleid veiligheid- en gezondheid 

 Huisregels/groepsregels 
 Verslag personeelsbijeenkomst (ontvangen op donderdag 9 augustus) 
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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) 
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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 : 07-08-2018 

Opstellen concept inspectierapport : 09-08-2018 

Vaststelling inspectierapport : 13-08-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 13-08-2018 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 13-08-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 14-08-2018 
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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.  
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 


