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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 1 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een aangekondigd onderzoek voor registratie. 
Naar aanleiding van de melding voor opname in het Landelijk Register Kinderopvang is een 
onderzoek uitgevoerd bij BSO De Open Kring. Het betreft een verhuizing naar een tijdelijke 

locatie.  
 
Tijdens dit onderzoek zijn alle voorwaarden die op deze locatie van toepassing zijn en die voor 
aanvang van de exploitatie getoetst kunnen worden, beoordeeld. 
 

Beschouwing 
Deze beschouwing beschrijft de resultaten van dit 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 

Stichting KOALAH exploiteert vanaf 06-01-2020 BSO De Open Kring in de gelijknamige basisschool 
aan de Dennenlaan 31 te Nijkerk. Vanwege een renovatie van het gebouw verhuist de BSO samen 
met de school naar de Bizetlaan 2 in Nijkerk, waarschijnlijk voor de periode van een jaar. Dit 
onderzoek heeft betrekking op de tijdelijke locatie aan de Bizetlaan 2 in Nijkerk voor 22 
kindplaatsen.  
 
Bevindingen op hoofdlijnen  

Alle domeinen van de Wet kinderopvang die relevant zijn bij een verhuizing, zijn getoetst. De 
locatiemanager,mw. M. van Huffelen, heeft de toezichthouder rondgeleid, te woord gestaan en 
voorzien van alle benodigde documenten. 
  
Conclusie 
Er wordt redelijkerwijs verwacht dat voldaan zal worden aan de Wet kinderopvang. De 
buitenschoolse opvang kan starten met de opvang van kinderen. 

 
 

Advies aan College van B&W 
Opnemen in het landelijk register kinderopvang. 
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Observaties en bevindingen 
 
 

Registratie, wijzigingen, administratie en naleving handhaving 
  
 

Registratie 

Bij buitenschoolse opvang De Open Kring heeft op 17-03-2020 een onderzoek voor registratie 
plaatsgevonden. Het onderzoek heeft zich gericht op de relevante documenten, er heeft een 

rondgang door het pand plaatsgevonden, evenals als een interview met mevr. van Huffelen, 
locatiemanager. 
 
Conclusie 

Er wordt voldaan aan de voorwaarde waarin wordt gesteld dat een kindercentrum niet in exploitatie 
wordt genomen voordat er een onderzoek heeft plaatsgevonden, waaruit blijkt dat de exploitatie 
redelijkerwijs plaats vindt in overeenstemming met de daarvoor gestelde regels. 

 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevr. Méry van Huffelen) 
 Aanvraag Exploitatie 
 

Personeel en groepen 
  
 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De houder, Stichting KOALAH,  en de bestuurder zijn ingeschreven in het Personen Register 

Kinderopvang. Het betreft een verhuizing, de huidige beroepskrachten zullen eveneens op deze 
locatie werkzaam zijn. Zij moeten ingeschreven en gekoppeld zijn. Dit zal bij het onderzoek na 
registratie beoordeeld worden. 
 

Conclusie 
 De houder voldoet aan de gestelde voorwaarden. 
 

Gebruikte bronnen 

 Personenregister Kinderopvang 

Landelijk Register Kinderopvang 
 
 
 

Veiligheid en gezondheid 
  
 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Bij deze locatie hanteert men een veiligheids-en gezondheidsbeleid Veiligheids- en 
gezondheidsbeleid buitenschoolse opvang De Open Kring Bizetlaan 2 in Nijkerk M.i.v. 20 april 

2020. 
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Dit beleid bevat onder andere de volgende onderwerpen:  
 Voornaamste risico's (veiligheid en gezondheid) worden beschreven 

 Er is een algemene beschrijving van de wijze waarop kinderen wordt geleerd om te gaan met 
kleine risico's (veiligheid en gezondheid) 

 Grensoverschrijdend gedrag 

 Vierogenprincipe 
 Achterwachtregeling 
 Inzichtelijkheid voor alle werkzame volwassenen 
Tevens is uit het beleid op te maken hoe men het beleid actueel houdt en er sprake is van een 
cyclisch geheel. 
 
Conclusie 

De houder voldoet aan de gestelde voorwaarden. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevr. Méry van Huffelen) 
 Beleid veiligheid- en gezondheid (Veiligheids- en gezondheidsbeleid BSO De Open Kring 

Bizetlaan 2 Nijkerk M.i.v. 20 april 2020) 

 

Accommodatie 
Binnen dit domein zijn zowel de binnen- als de buitenruimte beoordeeld. Hierbij gaat het om het 

aantal vierkante meters dat per kind beschikbaar is. Daarnaast is de inrichting van de ruimten 
beoordeeld. 
  
 

Eisen aan ruimtes 

De buitenschoolse opvang wordt tijdelijk gevestigd op deze schoollocatie. De locatie is in gebruik 
als wissellocatie voor scholen die gerenoveerd worden. Op deze locatie is eerder een bso locatie 
gevestigd. 
De locatie heeft een eigen groepsruimte van 52 m2 en kan gebruik maken van het speellokaal van  
83m2. De locatie moet nog ingericht worden.  
 

De bso maakt gebruik van de buitenruimte van de school die aangrenzend is.  

De binnen- en buitenruimte beschikken over voldoende vierkante meters voor de aangevraagde 22 
kindplaatsen. 
 
Conclusie 
De houder voldoet aan de gestelde voorwaarden.  
 

Gebruikte bronnen 

 Observatie(s) (Tijdens het inspectiebezoek dd. 17-03-2020) 
 Plattegrond 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Registratie, wijzigingen, administratie en naleving handhaving 
 

Registratie 

Een kindercentrum wordt niet in exploitatie genomen voordat een onderzoek heeft plaatsgevonden, 
waaruit blijkt dat de exploitatie redelijkerwijs zal plaatsvinden in overeenstemming met de 
daarvoor gestelde regels. 
 

(art 1.45 lid 3 Wet kinderopvang) 

Personeel en groepen 
 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 
a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 
b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 

uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een 
onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden 
opgevangen; 
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder exploiteert en waar 
kinderen worden opgevangen; 

d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 
de kinderen die worden opgevangen; 
e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd 
hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn 
of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 

 
Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 
 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het 
personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder van een kindercentrum kan de 

persoon zijn werkzaamheden aanvangen. 
 

(art 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

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 art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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De houder of voorgenomen houder van een kindercentrum stelt het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid schriftelijk vast en verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder 
evalueert, en indien nodig actualiseert, het veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden 
na opening van het kindercentrum. Daarna houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid 
actueel. 
 

(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid 
samen met de beroepskrachten een continu proces is van het vormen van beleid, implementeren, 

evalueren en actualiseren. 
 

(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder a 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) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een beschrijving in algemene zin van de wijze waarop 
kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen voor de veiligheid en 
gezondheid van kinderen beperkt zijn en welke derhalve niet zijn aan te merken als voornaamste 

risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid en gezondheid en als risico op 
grensoverschrijdend gedrag. 
 

(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder d Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
houder van een kindercentrum 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) 

Accommodatie 
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Eisen aan ruimtes 

De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden 
opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en 
de leeftijd van de op te vangen kinderen. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum 
aanwezig kind. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum 
aanwezig kind. De buitenspeelruimte is bij voorkeur aangrenzend aan het kindercentrum. In het 
geval een buitenspeelruimte niet aangrenzend is, is deze gelegen in de directe nabijheid van het 
kindercentrum en voor kinderen toegankelijk en veilig bereikbaar. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : BSO De Open Kring 

Website : http://www.koalah.nl 
Aantal kindplaatsen : 22 
 

Gegevens houder 
Naam houder : Stichting KOALAH 

Adres houder : Burg de Beaufortweg 16 
Postcode en plaats : 3833AG Leusden 
Website : www.koalah.nl 
KvK nummer : 32136645 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden 
Adres : Postbus 5364 
Postcode en plaats : 6802EJ ARNHEM 
Telefoonnummer : 0800-8446000 
Onderzoek uitgevoerd door :  Annelies Cozijnsen 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Nijkerk 
Adres : Postbus 1000 

Postcode en plaats : 3860BA NIJKERK GLD 
 

Planning 
Datum inspectie : 17-03-2020 
Opstellen concept inspectierapport : 17-03-2020 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 18-03-2020 
Verzenden inspectierapport naar houder : 18-03-2020 
Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 18-03-2020 

Openbaar maken inspectierapport : 25-03-2020 
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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. 

 
 
 

 
 
 

 


