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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd nader onderzoek. 
In opdracht van gemeente Hilversum heeft er bij buitenschoolse opvang Sprookjesboom een nader 
onderzoek plaatsgevonden op 3 maart 2017. 
In dit nader onderzoek zijn items, waaraan tijdens de vorige inspectie niet werd voldaan, opnieuw 
beoordeeld. 

 
Beschouwing 
Algemeen 
Buitenschoolse opvang de Sprookjesboom is gehuisvest in een voormalig schoolgebouw waar ook 
kinderdagverblijf de Sprookjesboom is gevestigd. De buitenschoolse opvang (4-12 jaar) bevindt 
zich in één basisgroep van maximaal 20 kinderen. Vanaf september 2016 zal er een tweede groep 
worden geopend. 
  
Inspectiegeschiedenis 
Buitenschoolse opvang de Sprookjesboom (voorheen Nijntje) kent een lange inspectiegeschiedenis 
met verschillende handhavingstrajecten en overtredingen op de Wet kinderopvang. 
  
In 2014 heeft er een jaarlijks onderzoek plaatsgevonden en twee nader onderzoeken. Hierbij werd 
verschillende malen niet voldaan aan een aantal wettelijke vereisten. 
De gemeente heeft besloten om op deze items handhaving te starten. Ook bij het nader onderzoek 
dat hier begin 2015 op volgde werd er niet aan alle items voldaan. Het betrof hier de 
klachtenregeling en de uitvoering van de meldplicht. 
  
Op 17 april 2015 heeft de gemeente Hilversum een bestuurlijke boete opgelegd. 
Dit besluit is op 8 oktober 2015 ingetrokken. 
  
Bij het jaarlijks onderzoek van 26 oktober 2015 zijn wederom verschillende overtredingen 
aangetroffen. 
  
In de periode tussen het intrekken van de bestuurlijke boete en jaarlijks inspectiebezoek van 
26 oktober 2015 heeft de houder externe hulp ingehuurd voor het op orde krijgen van de 
wettelijke basis. Het bureau 'Opstapje' heeft in oktober 2015 een plan van aanpak gemaakt om te 
werken aan de kwaliteit van de Sprookjesboom. 
  
De gemeente Hilversum heeft op 25 januari 2016 een aanwijzing verstuurd met een hersteltermijn 
van twee weken. 
  
Op 15 februari 2016 heeft er een onaangekondigd inspectiebezoek plaatsgevonden. Geconstateerd 
werd dat niet alle overtredingen binnen de hersteltermijn waren hersteld. 
  
Op 15 april 2016 heeft de gemeente Hilversum een bestuurlijke boete opgelegd. 
  
Op 5 juli 2016 heeft er een jaarlijks onderzoek plaatsgevonden. Er zijn overtredingen 
geconstateerd binnen de volgende domeinen: veiligheid en gezondheid, accommodatie en 
inrichting en ouderrecht. 
Er is ook een overtreding geconstateerd op de inzichtelijkheid van de administratie van 
Sprookjesboom (zie artikel 1.50, lid 1) 
  
Huidige inspectie 
Op 3 maart 2017 gesproken met locatieverantwoordelijke mevrouw J. de Ruiter. De observatie en 
de gesprekken met de beroepskrachten hebben aansluitend plaatsgevonden. 
  
Aan alle getoetste items zoals hieronder beschreven is voldaan. De eerder geconstateerde 
overtredingen zijn hiermee herstelt.  

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

 

Veiligheid en gezondheid 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘veiligheid en gezondheid’. 
Binnen dit domein zijn de risico-inventarisaties veiligheid en gezondheid gecontroleerd op inhoud 
en volledigheid. Onder andere is gekeken naar de datum van inventarisatie en of de inhoud de 
actuele situatie beschrijft. 
  
Binnen dit domein zijn de eerder geconstateerde overtredingen in voldoende mate hersteld. 
  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
Er is door de houder een risico-inventarisatie opgesteld. Hierin in staat wie er verantwoordelijk is 
voor welke acties. Ten tijde van de inspectie waren er geen acties die uitgevoerd moesten worden. 
Acties die in het plan van aanpak stonden bij de reguliere inspectie zijn inmiddels opgelost. 
  
Bij het jaarlijks onderzoek is geconstateerd dat er niet schoon werd gemaakt aan de hand van de 
afspraken die in het beleid staan opgenomen. De houder heeft aangegeven dat de beroepskrachten 
geen tijd meer hadden om het naast hun reguliere werkzaamheden bij te houden. Hierop heeft de 
houder een schoonmaakbedrijf ingeschakeld die om de dag, volgens een schoonmaakrooster, de 
locatie schoonmaakt. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mevrouw J. de Ruiter) 
 Interview (Beroepskrachten aanwezig op 3 maart 2017) 
 Observaties (Aangekondigd op 3 maart 2017) 
 Risico-inventarisatie veiligheid (1 januari 2017) 
 Risico-inventarisatie gezondheid (1 januari 2017) 
 Schoonmaakrooster schoonmaakbedrijf 
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Accommodatie en inrichting 

 
Dit hoofdstuk beschrijft de inspectiebevindingen over de getoetste items binnen het domein 
‘accommodatie en inrichting’. 
  
Binnen dit domein is de binnenruimte beoordeeld. 
Hierbij gaat het om het aantal vierkante meters dat beschikbaar is per kind en de inrichting van de 
ruimten. 
  
Binnen dit domein zijn de eerder geconstateerde overtredingen in voldoende mate hersteld. 
  
 
Binnenruimte 
 
De groepsruimtes van de buitenschoolse opvang zijn zo ingericht dat het passend is voor kinderen 
van 4 tot 12 jaar. 
Er zijn in de ruimtes hoeken gecreëerd waar de kinderen kunnen spelen. Zo staat er een keuken, 
een bouwhoek en kunnen kinderen relaxen. De hoeken zijn voldoende compleet ingericht zodat 
kinderen er ook echt kunnen spelen. 
  
In de kasten is het speelgoed geordend opgeruimd zodat de kinderen in de kast precies kunnen 
pakken waar zij mee willen spelen. Zo is er een bak met barbies, auto's en gereedschap. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Observaties (Aangekondigd op 3 maart 2017) 
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Ouderrecht 

 
Dit hoofdstuk beschrijft de inspectiebevindingen over de getoetste items binnen het domein 
‘ouderrecht’. 
  
Binnen dit domein is beoordeeld hoe de houder de ouders en de oudercommissie betrekt en 
informeert inzake de klachtenprocedure van het kindercentrum. 
  
Binnen dit domein zijn de eerder geconstateerde overtredingen in voldoende mate hersteld. 
  
 
Klachten 2015 
 
De houder heeft een klachtenjaarverslag 2016 opgesteld voor zowel de ouders als de 
oudercommissie. Over het jaar 2016 zijn geen interne en externe klachten geweest. De houder 
heeft de klachtenjaarverslagen tijdig aan de toezichthouder gestuurd. 
  
Op de website staan alleen de klachtenjaarverslagen van 2015. De verslagen van 2016 ontbreken. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Website (geraadpleegd op 21 maart 2017) 
 Jaarverslag Wet klachtrecht cliënten zorgsector (2015 en 2016) 
 Jaarverslag klachtenregeling oudercommissie (2016) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

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) 

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) 

 

Accommodatie en inrichting 

Binnenruimte 

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) 

 

Ouderrecht 

Klachten 2015 

De houder zendt voor 1 juni 2016 het klachtenverslag van ouders over 2015 aan de 
toezichthouder. 
(art 35 lid 2 Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg; art 2 lid 9 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 

De houder zendt voor 1 juni 2016 het klachtenverslag oudercommissie over 2015 aan de 
toezichthouder. 
(art 35 lid 2 Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg; art 1.60a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen; art 2 lid 9 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kinderopvang De Sprookjesboom 
Website : http://www.kinderopvangnijntje.nl 
Aantal kindplaatsen : 34 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Kinderopvang De Sprookjesboom 
Adres houder : Groenhof 9 
Postcode en plaats : 1275BB Huizen 
KvK nummer : 32121327 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Gooi & Vechtstreek 
Adres : Postbus 251 
Postcode en plaats : 1400AG Bussum 
Telefoonnummer : 035-6926377 
Onderzoek uitgevoerd door :  N. de Jongh 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Hilversum 
Adres : Postbus 9900 
Postcode en plaats : 1201GM HILVERSUM 
 
Planning 
Datum inspectie : 03-03-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 10-04-2017 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 20-04-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 20-04-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 20-04-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 27-04-2017 
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