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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een aangekondigd incidenteel onderzoek.
Op 02-02-2017 heeft organisatie Kinderdagverblijf de Hoepel B.V. een wijziging kindplaatsen
aangevraagd bij de gemeente Apeldoorn voor buitenschoolse opvang (BSO) de Hoepel. De houder
heeft het voornemen om het aantal kindplaatsen uit te breiden van 16 naar 20 kindplaatsen.
In opdracht van de gemeente Apeldoorn heeft een incidenteel onderzoek plaatsgevonden.
Dit incidenteel onderzoek doet uitspraken over het onderdeel accommodatie en inrichting en het
onderdeel veiligheid en gezondheid. In dit incidenteel onderzoek beoordeelt de toezichthouder dus
alleen deze onderdelen en niet alle andere inspectie-items.

Beschouwing
Buitenschoolse Opvang (BSO) De Hoepel Loolaan valt onder de organisatie Kinderdagverblijf de
Hoepel B.V. Deze organisatie heeft verder 2 kindercentra in Apeldoorn aan de Groenoordlaan en de
Loolaan.
Deze Buitenschoolse Opvang (BSO) is gehuisvest in een monumentaal pand, een voormalige
locatie van COA. Het pand bevindt zich aan de Loolaan. Er is tevens een kinderdagverblijf in dit
pand gehuisvest.
De opvang bij deze BSO wordt gerealiseerd volgens het Hoepel concept: buitenschoolse opvang
waarbij natuur, buiten zijn en vrij spelen een hoofdrol hebben.
Er wordt een basisgroep met maximaal 16 kinderen vanaf 4 jaar opgevangen op dit adres.
De dagelijkse leiding van het kinderdagverblijf is in handen van de directie en de pedagogisch
beleidsmedewerkster van de organisatie.
Wijziging
Op 02-02-2017 heeft de houder een wijziging kindplaatsen aangevraagd middels een ingevuld
wijzigingsformulier bij de gemeente Apeldoorn. De houder van de BSO heeft het voornemen om
het aantal kindplaatsen uit te breiden van 16 naar 20 kindplaatsen.
Op 09-02-2017 heeft een inspectie plaatsgevonden op het opvangadres door de toezichthouder
van de GGD. Deze inspectie is gezamenlijk met een medewerker van het Team Toezicht en
Handhaving Ruimtelijke Regelgeving van de Eenheid Ruimtelijke Leefomgeving van de gemeente
Apeldoorn uitgevoerd.
Op 09-02-2017 heeft de houder documenten, waaronder de risico-inventarisatie veiligheid en
gezondheid en een plattegrond aan de toezichthouder overlegd.
Op 30-03-2017 heeft een telefonisch interview plaatsgevonden met de medewerker van het Team
Toezicht en Handhaving Ruimtelijke Regelgeving van de Eenheid Ruimtelijke Leefomgeving van de
gemeente Apeldoorn.
Bevindingen
Tijdens het bezoek aan de locatie is geconstateerd dat wordt voldaan aan de eisen met betrekking
tot de Wet kinderopvang.
De toezichthouder heeft vastgesteld dat uitbreiding van het aantal kindplaatsen naar 19
kindplaatsen redelijkerwijs kan plaatsvinden in overeenstemming met de kwaliteitseisen van de
Wet kinderopvang.
Afgesproken is met de houder dat deze de wijziging naar 19 kindplaatsen bevestigt aan de
gemeente Apeldoorn volgens de procedure van de gemeente Apeldoorn.
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De houder dient naar aanleiding van deze uitbreiding het pedagogisch beleid te actualiseren. Dit is
besproken met de houder.
NB
Het oordeel vanuit de GGD betreft een toetsing van de voorwaarden vanuit de Wet kinderopvang.
Dit oordeel staat los van de afgifte van de omgevingsvergunning door de gemeente Apeldoorn
omtrent de als verblijfsruimte in gebruik zijnde zeecontainer.
In onderstaand inspectierapport is verdere toelichting te lezen.

Advies aan College van B&W
De toezichthouder adviseert het college om het verzoek tot wijziging van gegevens in het Landelijk
Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) toe te wijzen.
Van 16 naar 19 kindplaatsen.
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Observaties en bevindingen
Veiligheid en gezondheid
Dit hoofdstuk belicht de bevindingen over een aantal voorwaarden van het onderdeel veiligheid en
gezondheid. Eerst worden de bevindingen beschreven over de BSO. Daarna volgt een oordeel op
basis van de wettelijke criteria.
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
De houder heeft met de uitbreiding van het aantal kindplaatsen het gebruik van ruimtes voor de
BSO op het opvangadres gewijzigd. De houder heeft een extra verblijfsruimte gerealiseerd voor de
BSO in de vorm van een zeecontainer in de buitenruimte van de BSO. Deze zeecontainer is
omgebouwd tot een verblijfsruimte met ramen van veiligheidsglas en een toegangsdeur. Verder
zijn er diverse voorzieningen gerealiseerd in de zeecontainer.
Er is een functionerende toiletvoorziening, een handenwasvoorziening voor kinderen en de
beroepskrachten en een keukenvoorziening aanwezig. De zeecontainer wordt verwarmd middels
een houtkachel. De installatie van de houtkachel en de voorzieningen om een brand te detecteren
zijn op locatie door de brandweer in orde bevonden. Voor de houtkachel is een hek geplaatst. De
houtkachel brandt op briketten en wordt niet gevuld wanneer er kinderen in de ruimte aanwezig
zijn. Er wordt gebruik gemaakt van elektrische verwarming wanneer er vanwege
weersomstandigheden niet volgens het protocol hout gestookt kan worden.
Vanuit deze verblijfsruimte start de BSO waarna de kinderen vertrekken voor buitenactiviteiten in
de natuur.
De houder heeft de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid geactualiseerd met de wijziging
van de te gebruiken verblijfsruimte. Tevens zijn er protocollen waarin de werkwijze staat
beschreven omtrent het gebruik van de houtkachel en het stoken van hout.
Er is een ventilatieopening aangebracht in de zeecontainer in een zijwand aan de onderzijde. Er is
aangegeven dat deze ventilatieopening op een hogere plaats aangebracht moet worden.
De houder gebruikt de deur van de zeecontainer tevens als ventilatie.
Opmerking
De houder heeft de veiligheids- en gezondheidsrisico's die zijn ingeschat beschreven aan de hand
van een nummer. Het nummer verwijst naar de methodes die voor de risico-inventarisatie
veiligheid en gezondheid worden gebruikt. De risico-inventarisaties moeten inzichtelijk en leesbaar
zijn voor personen werkzaam bij de BSO en ouders. De nummering zonder het beschreven risico
bemoeilijkt de leesbaarheid van de risico-inventarisaties. De houder dient dit aan te passen.
Conclusie
Uit de observatie en het documentenonderzoek blijkt dat de houder de werkwijze ten aanzien van
waarborging van de fysieke veiligheid en de gezondheid van de kinderen voldoende concreet heeft
vastgelegd in de risico-inventarisaties, het plan van aanpak en de protocollen.
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Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke

Interview (houder)

Observaties

Risico-inventarisatie veiligheid (tuinhuis)

Risico-inventarisatie gezondheid (tuinhuis)

Actieplan veiligheid

Actieplan gezondheid

protocol houtkachel

hout stoken de hoepel

BSO honk indeling

Interview juridisch medewerker handhaving team ruimtelijke leefomgeving gemeente
Apeldoorn
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Accommodatie en inrichting
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het onderdeel accommodatie en inrichting. Per
aspect worden eerst de bevindingen beschreven over de BSO. Daarna volgt een oordeel op basis
van de wettelijke criteria.
Binnenruimte
De opvanglocatie van de BSO bevindt zich op het adres Loolaan 32, waar ook het KDV van de
organisatie gevestigd is.
De houder wenst de capaciteit van het totaal aantal op te vangen kinderen uit te breiden van 16
naar 20 kindplaatsen.
De houder heeft hier een aanvraag voor ingediend bij de gemeente Apeldoorn met het daarvoor
bestemde formulier.
Er heeft een wijziging plaatsgevonden van het gebruik van de groepsruimte. De houder gebruikt
niet meer de ruimte die tevens door de 3+ groep van het KDV gebruikt wordt.
De houder geeft aan de opvang hoofdzakelijk te richten op activiteiten in de natuur. Daarom heeft
voor de BSO een zeecontainer geplaatst in de buitenruimte van de BSO. Deze zeecontainer is
omgebouwd tot een verblijfsruimte. Vanuit deze verblijfsruimte start de BSO waarna de kinderen
vertrekken voor buitenactiviteiten in de natuur.
De zeecontainer is voorzien van:
- ramen
- een ventilatieopening
- een toegangsdeur
- een toilet
- een keukenblok met stromend water
- een koelkast
- een handenwasvoorziening voor kinderen
- verwarming middels een houtkachel
- banken en tafel
Er heeft bezoek plaatsgevonden aan de opvanglocatie.
Door de houder zijn de voor de BSO te gebruiken ruimtes getoond. Verder heeft een gesprek
plaatsgevonden met de houder van de BSO.
Bij dit bezoek was een medewerker van het Team Toezicht en Handhaving Ruimtelijke Regelgeving
van de Eenheid Ruimtelijke Leefomgeving van de gemeente Apeldoorn aanwezig. Deze
medewerker heeft bevestigd dat de zeecontainer kan worden aangemerkt als verblijfsruimte
conform het vigerende Bouwbesluit.
De zeecontainer biedt volgens de houder aangeleverde maatvoering netto 28,83 m²
binnenspeelruimte. Dit is voldoende voor de opvang van maximaal 8 kinderen.
Verder heeft de houder drie kantoorruimtes getoond op de eerste verdieping van het gebouw waar
tevens het KDV van de houder is gehuisvest.
Deze ruimtes hebben achtereenvolgens de volgende oppervlaktes:
5,7 m²
27,5 m²
6,8 m²
De ruimtes bieden volgens de houder aangeleverde maatvoering netto 40 m² binnenspeelruimte.
Dit is voldoende voor de opvang van maximaal 11 kinderen.
Deze ruimtes zijn nog in gebruik als kantoren en nog niet voorzien van inrichting voor de BSO. De
inspecteur van de Eenheid Ruimtelijke Leefomgeving van de gemeente Apeldoorn heeft de
kantoorruimtes aangemerkt als verblijfsruimten conform het vigerende Bouwbesluit.
De houder gaat de kantoorruimtes voorzien van inrichting voor de BSO. Er is een toiletvoorziening
aanwezig op de verdieping waar deze ruimtes zich bevinden. De BSO kan gebruik maken van de
keukenvoorziening van het KDV.
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Tot slot heeft de houder de woning getoond op de 2e verdieping van het gebouw, thans in gebruik
als woonruimte. De houder geeft aan wellicht in de toekomst deze ruimte in te kunnen zetten als
binnenruimte voor de BSO. Dit is volgens het huidige plan van de houder niet aan de orde. Deze
ruimtes zijn tevens als verblijfsruimte aangemerkt door de inspecteur van de Eenheid Ruimtelijke
Leefomgeving van de gemeente Apeldoorn.
Er is voor de opvang van maximaal 19 kinderen binnenspeelruimte beschikbaar. Dit is besproken
met de houder. De houder wijzigt dit bij de gemeente Apeldoorn.
De houder dient het pedagogisch beleidsplan aan te passen met de uitbreiding van de te gebruiken
ruimtes en indien nodig acties te ondernemen omtrent het veilig gebruik van de genoemde
ruimtes.
Conclusie
Er is voldoende binnenspeelruimte beschikbaar voor de opvang van 19 kinderen.
NB
Het oordeel vanuit de GGD betreft een toetsing van de voorwaarden vanuit de Wet kinderopvang.
Dit oordeel staat los van de afgifte van de omgevingsvergunning door de gemeente Apeldoorn
omtrent de als verblijfsruimte in gebruik zijnde zeecontainer.
D.d. 30-03-2017 is door de commissie welstand van de gemeente Apeldoorn mondeling aan de
houder kenbaar gemaakt dat er geen omgevingsvergunning afgegeven zal worden voor de als
verblijfsruimte in gebruik zijnde zeecontainer.
De houder dient voor deze verblijfsruimte een alternatieve verblijfsruimte te realiseren om voor
maximaal 19 kinderen voldoende binnenspeelruimte beschikbaar te hebben.
Gebruikte bronnen:

Observaties

Plattegrond

Interview juridisch medewerker handhaving team ruimtelijke leefomgeving gemeente
Apeldoorn

Interview houder
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Overzicht getoetste inspectie-items
Veiligheid en gezondheid
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid op voor alle voor kinderen toegankelijke
ruimtes in een kindercentrum, waaronder de buitenspeelruimte.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub
a Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang,
buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk)

De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en
peuterspeelzaalwerk)

De houder beschrijft de veiligheidsrisico’s op de thema’s: verbranding, vergiftiging, verdrinking,
valongevallen, verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn,
respectievelijk worden genomen in verband met de veiligheidsrisico’s, alsmede de samenhang
tussen de veiligheidsrisico’s en de maatregelen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie gezondheid op.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang,
buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk)

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en
peuterspeelzaalwerk)

De houder beschrijft de gezondheidsrisico’s op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu,
buitenmilieu en medisch handelen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn
respectievelijk worden genomen in verband met de gezondheidsrisico’s, alsmede de samenhang
tussen de gezondheidsrisico’s en de maatregelen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
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Accommodatie en inrichting
Binnenruimte
Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² passend ingerichte binnenspeelruimte
beschikbaar.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op
te vangen kinderen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen

: BSO de Hoepel
: http://www.dehoepel.nl
: 16

Gegevens houder
Naam houder
Adres houder
Postcode en plaats
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

:
:
:
:
:

Kinderdagverblijf de Hoepel B.V.
Loolaan 32
7315AC Apeldoorn
08189913
Nee

Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Onderzoek uitgevoerd door

:
:
:
:
:

GGD Noord- en Oost-Gelderland
Postbus 3
7200 AA Zutphen
088-4433000
Mw. M. Poortinga

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Apeldoorn
: Postbus 9033
: 7300 ES APELDOORN

Gegevens toezicht

Planning
Datum inspectie
Opstellen concept inspectierapport
Zienswijze houder
Vaststelling inspectierapport
Verzenden inspectierapport naar houder
Verzenden inspectierapport naar
gemeente
Openbaar maken inspectierapport

:
:
:
:
:
:

09-02-2017
30-03-2017
Niet van toepassing
06-04-2017
10-04-2017
10-04-2017

: 13-04-2017
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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.
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