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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 verzoek van de gemeente Opsterland heeft er op 26-02-2018 een nader onderzoek plaats 
gevonden bij BSO De Telle in Wijnjewoude. 
  
De werkzaamheden van de toezichthouder bestaan in dit onderzoek uit: 
• Een bureauonderzoek van verkregen zakelijke gegevens en bescheiden; 
• Mail contact met de houder. 

 
Buitenschoolse opvang De Telle is een buitenschoolse opvang die is aangesloten bij Kinderopvang 
Esther. De BSO is gevestigd in een gebouw naast basisschool It Twa Span en basisschool Votum 
Nostrum. De buitenschoolse opvang biedt opvang aan 1 basisgroep met maximaal 18 kinderen in 
de leeftijd van 4 – 13 jaar. 
De buitenschoolse opvang heeft beschikking over een vaste groepsruimte en een aangrenzende 
buitenspeelruimte. De groepsruimte wordt buiten openingstijden gebruikt door Peuteropvang  
De Telle. 
  
Op de buitenschoolse opvang wordt momenteel opvang geboden op dinsdagen en donderdagen in 
schoolweken van 14.00 - 18.00 uur. 
  
Inspectiegeschiedenis 
  
• 2015: Onderzoek voor registratie op 14-09-2015 met als advies aan de gemeente opname in 

het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen 
• 2016 : Onderzoek na registratie. Er zijn geen tekortkomingen geconstateerd in het onderzoek 

na registratie. 
• 2017 : Jaarlijks onderzoek. Er is een overtreding geconstateerd op het inspectie item RIE. 
  
Bevindingen nadere onderzoek 
 
Uit het huidige nadere onderzoek is gebleken dat BSO de Telle aan alle inspectie-items voldoet, die 
in dit onderzoek getoetst zijn. 
  

 
Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Veiligheid en gezondheid 

 
De houder van een kindercentrum voert een beleid dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid 

van de op te vangen kinderen in elk door hem geëxploiteerd kindercentrum zoveel mogelijk is 

gewaarborgd. 
  
 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

 
De houder van een kindercentrum voert een beleid dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid 

van de op te vangen kinderen in elk door hem geëxploiteerd kindercentrum zoveel mogelijk is 

gewaarborgd. De houder van het kindercentrum legt in een risico-inventarisatie schriftelijk vast 

welke risico's de opvang van kinderen met zich meebrengt. Tijdens de inspectie is de risico-

inventarisatie veiligheid en gezondheid steekproefsgewijs getoetst aan de verschillende ruimtes. 
  
Bevindingen Jaarlijks onderzoek 16-11-2017 
  
Alle ruimtes, behalve de technische ruimte op de basisschool die door de kinderen kunnen worden 

gebruikt zijn hierin meegenomen. Tijdens inspectie gingen de kinderen naar de technische ruimte 

van de basisschool om een activiteit te doen. Deze ruimte mist in de risico-inventarisatie veiligheid 

en gezondheid. 
  
Tekortkomingen 
  
De inspecteur heeft geconstateerd dat aan onderstaande voorwaarde niet is voldaan: 
• Risico inventarisatie veiligheid en gezondheid 
  
Bevindingen nader onderzoek 20-02-2018 
 
De toezichthouder heeft geconcludeerd dat bij de meest recente RIE ook de technische ruimte in 
school is meegenomen.  
De houder voldoet hiermee aan de voorwaarden.  
  
Conclusie 
De toezichthouder heeft geconcludeerd dat alle ruimtes zijn meegenomen in de risico-inventarisatie 
van BSO De Telle. 
  
  
Gebruikte bronnen: 
• Risico-inventarisatie veiligheid (2017 december) 
• Risico-inventarisatie gezondheid (2017 december) 
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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 : De Telle 
Vestigingsnummer KvK : 000033510008 
Aantal kindplaatsen : 18 
 

Gegevens houder 

Naam houder : Kinderopvang Esther B.V. 
Adres houder : Ald Duerswâld 2 
Postcode en plaats : 9241 WN Wijnjewoude 
KvK nummer : 64709078 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Fryslân 
Adres : Postbus 612 
Postcode en plaats : 8901 BK LEEUWARDEN 
Telefoonnummer : 088-2299222 
Onderzoek uitgevoerd door :  J. Hospes 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Opsterland 
Adres : Postbus 10000 
Postcode en plaats : 9244 ZP BEETSTERZWAAG 
 

Planning 

Datum inspectie : 26-02-2018 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 26-02-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 27-02-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 27-02-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 06-03-2018 
 
 
 
 
 
 
 

 


