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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. 

 
Op 29-10-2019 is in opdracht van de gemeente Montferland een nader onderzoek uitgevoerd bij 
buitenschoolse opvang (BSO) De Toorts. Tijdens het jaarlijks onderzoek van 12-08-2019 heeft de 
toezichthouder een overtreding geconstateerd waarover de gemeente herstelafspraken heeft 
gemaakt met de houder. Dit nader onderzoek doet uitspraken over het doorgevoerde herstel naar 
aanleiding van de geconstateerde overtreding. In dit nader onderzoek beoordeelt de toezichthouder 

geen andere wettelijke voorschriften. 
 

Beschouwing 
 

Tijdens het inspectieonderzoek van 12 augustus 2019 is er een overtreding geconstateerd. De 

gemeente Montferland heeft aan de houder een brief gezonden met een aanwijzing. Binnen een 
hersteltermijn van 4 tot 6 weken dient de overtreding te zijn opgelost. 
 
Op 29 oktober 2019 is de locatie onaangekondigd bezocht en is gesproken met de aanwezige 
beroepskracht.  
 
Inspectiegeschiedenis: 

• 27-06-2016: jaarlijks onderzoek, tekortkomingen op Pedagogisch klimaat, Veiligheid & 
gezondheid en Ouderrecht; 

• 4 mei 2017: jaarlijks onderzoek, tekortkomingen op het beleid veiligheid en gezondheid; 
• 5 juni 2018: jaarlijks onderzoek, tekortkoming geconstateerd beleid veiligheid en gezondheid; 
• 12 augustus 2019: jaarlijks onderzoek, tekortkoming geconstateerd betreffende domein: 

'Accommodatie'. 
 

Bevindingen 
Bij dit nader onderzoek is gebleken dat de houder zich heeft ingespannen en maatregelen heeft 

getroffen. Daarmee heeft de houder herstel doorgevoerd, de overtreding is opgeheven. 
 
In onderstaand inspectierapport wordt dit verder toegelicht onder het betreffende domein. 
 

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

Accommodatie 
 

Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein accommodatie en inrichting. Per 
aspect worden eerst de bevindingen beschreven over het kindercentrum. Daarna volgt een oordeel 
op basis van de wettelijke criteria. 

Eisen aan ruimtes 

Het niet voldoen aan onderstaande voorwaarde was aanleiding voor een nader onderzoek. 
 

 
12 augustus 2019    
 

Binnenspeelruimte 
 
De locatieverantwoordelijke heeft het aantal vierkante meters van de ruimtes die worden 
ingezet voor de BSO doorgemaild aan de toezichthouder. 

 
Het betreft de volgende ruimtes: 
• Aula 104,5 m2; 
• Bouwhoek 34 m2; 
• Huishoek 17 m2; 
• 7+ chillruimte 43 m2; 
• Gymzaal 85,2 m2. 

 
Er is voldoende m2 beschikbaar voor 40 geregistreerde kindplaatsen. 
 
Wat betreft eisen binnenspeelruimte; in de Wet Kinderopvang is opgenomen dat deze toegankelijk 
en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te 
vangen kinderen. 

 
Locatie BSO de Toorts heeft 40 kindplaatsen; 2 basisgroepen. Op dit moment worden er 
maximaal 20 kinderen opgevangen. 
 
Beroepskrachten geven aan de aula wordt ingezet als groepsruimte en daarnaast kunnen de 
kinderen een activiteit doen in de huishoek of bouwhoek. In de aula waar de kinderen worden 
opgevangen zijn geen tot weinig speelmogelijkheden. Deze ruimte wordt ook door de school 

gebruikt en staat vol met meubilair, er zijn geen hoeken ingericht, daagt niet uit een activiteit te 
ondernemen. Verder is er een kast aanwezig met enkele spellen. Gezien de leeftijd 4 tot 13 jaar op 
te vangen kinderen is er weinig uitdaging. Daarnaast als er één beroepskracht nodig is gezien de 
groepsgrootte zullen de activiteiten niet in alle ruimtes kunnen plaatsvinden omdat toezicht niet 
mogelijk is. Zo ligt bijvoorbeeld de 7+ chillruimte op afstand. Beide beroepskrachten geven dit ook 
aan. Begin nieuwe schooljaar zal er een gesprek plaatsvinden met de school hoe de aula beter 
ingezet kan worden voor zowel de BSO als voor de school. 

 
Tijdens de vakantie is er voor gekozen de peuteropvangspeelruimte te gebruiken, dit gezien de 
speelmogelijkheden. 
 

Activiteiten buiten de locatie 
Er vinden met regelmaat activiteiten buiten de locatie plaats. Tijdens observatie vindt opvang in 
een samengestelde groep plaats; peuteropvang en BSO (2-13 jaar). Deze locatie is in het bezit van 

eigen busje. Van de aanwezige kinderen is een toestemmingsformulier aanwezig voor deelname 
activiteiten buiten de deur. 
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29 oktober 2019 
 

Op dinsdag 29 oktober 2019 is locatie BSO de Toorts bezocht voor een nader onderzoek. 
 
De beroepskracht heeft aangegeven welke ruimtes effectief worden ingezet voor de buitenschoolse 

opvang. Ook zijn er afspraken gemaakt met de basisschool omtrent het gebruik. De ruimtes zijn 
passend ingericht voor het aantal en leeftijd van de kinderen. Er zijn verschillende hoeken 
gecreëerd zoals een klushoek (atelier), leeshoek, K’nex/bouwhoek en een theaterhoek. De ruimtes 
zijn ingericht dat er vanuit het oogpunt pedagogisch praktijk voldoende gevarieerd spelmateriaal 
aanwezig is en dat kinderen de keuze hebben tussen rustige en drukke activiteiten. 
 
De Chillhoek; BSO-ruimte bovenverdieping is alleen toegankelijk voor de 7+ kinderen. Deze is 

ingericht voor de bovenbouw met onder andere een voetbalspel, verschillende spelletjes en Kapla. 
 
Tijdens het bezoek is thema 'Halloween' actueel. In samenwerking met BSO de Expeditie zijn er 
potjes geverfd en wordt er op een plankje met spijkers een spinnenweb gemaakt. Op dit moment 
zijn er maximaal 22 kinderen aanwezig per dagdeel. 
 

Conclusie 

De houder heeft zich voldoende ingespannen en maatregelen getroffen. Herstel is doorgevoerd en 
de overtreding is opgeheven. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview (Beroepskracht) 
• Observatie(s) (29 oktober 2019) 

• Plattegrond 
• Informatie beschikbare binnenruimte en inrichting. 
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Overzicht getoetste inspectie-items 
 

Accommodatie 
 

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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : IKC de Toorts (BSO) 
Website : http://www.zonnekinderen.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000038349582 
Aantal kindplaatsen : 40 
 

Gegevens houder 
Naam houder : Zonnekinderen 
Adres houder : Postbus 201 
Postcode en plaats : 6900 AE ZEVENAAR 
Website : www.zonnekinderen.nl 

KvK nummer : 09127903 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Noord- en Oost-Gelderland 
Adres : Postbus 3 

Postcode en plaats : 7200 AA Zutphen 
Telefoonnummer : 088-4433000 
Onderzoek uitgevoerd door :  Mevr. C. te Boekhorst 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Montferland 
Adres : Postbus 47 

Postcode en plaats : 6940 BA DIDAM 
 

Planning 
Datum inspectie : 29-10-2019 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 31-10-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 31-10-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 31-10-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 05-11-2019 
 
 
 
 
 

 


