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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 20 januari 2021 is er in opdracht van de gemeente Lochem een nader onderzoek uitgevoerd bij 

BSO Graaf Jantje Joppe in Gorssel. 

 

Tijdens het jaarlijks onderzoek van 22 september 2020 heeft de toezichthouder overtredingen 

geconstateerd waarover de gemeente herstelafspraken heeft gemaakt met de houder. 

 

Dit nader onderzoek doet uitspraken over het doorgevoerde herstel naar aanleiding van 

geconstateerde overtredingen. In dit nader onderzoek beoordeelt de toezichthouder dus alleen het 

herstel en niet alle andere wettelijke voorschriften. 

 

Op het moment dat dit onderzoek is uitgevoerd heerst er een pandemie. Om verdere verspreiding 

van het Corona-virus te voorkomen heeft de toezichthouder tijdens het onderzoek de richtlijnen 

van het RIVM in acht genomen. Het onderzoek is hierdoor in aangepaste vorm uitgevoerd. 

 

De toezichthouder heeft de locatie bezocht buiten openingstijden van de BSO om en met een 

beroepskracht heeft er een telefonisch interview plaatsgevonden. 

 

Beschouwing 

BSO Graaf Jantje Joppe is gevestigd op het scoutingterrein aan de Kwekerijweg 5 in Gorssel. 

 

Inspectiegeschiedenis 

09-10-2018, Onderzoek voor registratie, aan veel voorwaarden wordt voldaan. 

 

 13-05-2019, Onderzoek na registratie, de locatie voldoet niet aan de wettelijke 

voorschriften. Er zijn overtredingen geconstateerd met betrekking tot: 

• 3 Personeel en groepen, 3.5 Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

• 4 Veiligheid en gezondheid, 4.1 Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

• 5 Accommodatie, 5.1 Eisen aan ruimtes 

• 6 Ouderrecht, 6.1 Informatie 

 

 19-11-2019, Nader onderzoek, de locatie voldoet niet aan de wettelijke voorschriften. Er zijn 

overtredingen geconstateerd met betrekking tot:  

• 3 Personeel en groepen, 3.5 Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

 

22-09-2020 

De overtreding Personeel en groepen, 3.5 Stabiliteit van de opvang voor kinderen is hersteld. 

Er is een overtredingen geconstateerd met betrekking tot: 

4 Veiligheid en gezondheid, 

• 4.1 Veiligheids- en gezondheidsbeleid en 

• 4.2 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
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Bevindingen nader onderzoek 

Uit de beoordeling tijdens het nader onderzoek blijkt dat de organisatie inspanningen heeft verricht 

om aan wet- en regelgeving te voldoen. Het beleid Veiligheid en gezondheid en de uitvoering 

daarvan in de praktijk voldoet aan de wettelijke voorwaarden. De tekortkoming die in september 

2020 is geconstateerd is niet langer aanwezig. 

 

Een toelichting op deze bevindingen is te lezen in dit rapport. 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Veiligheid en gezondheid 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De houder moet zorgen voor veilige en gezonde opvang. Hiervoor heeft de houder vastgelegd wat 

de risico’s zijn voor de veiligheid en gezondheid van kinderen. Ook beschrijft de houder: wat hij/zij 

doet om risico’s klein te houden, hoe de kinderen met kleine risico’s leren omgaan en hoe 

beroepskrachten handelen als er toch iets gebeurt. En de houder besteedt aandacht aan het risico 

op grensoverschrijdend gedrag. 

 

De houder betrekt medewerkers bij het maken van dit veiligheid- en gezondheidsbeleid. De houder 

zorgt ervoor dat de beroepskrachten handelen volgens het beleid. 

 

Er is een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de houder moet de kennis en het 

gebruik van deze meldcode bevorderen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

 

Bevindingen jaarlijks onderzoek september 2020 

De toezichthouder heeft aan het begin van de oprit van de BSO, welke vrij toegankelijk is voor de 

kinderen een grote gestapelde hoeveelheid pallets zien staan. Deze gestapelde pallets waarbij een 

stapel hoger is dan 2,5 meter staan op een zandondergrond en is niet erg stabiel is. Het grote 

risico dat kinderen op deze pallets gaan klimmen of omduwen of dat deze stapel omvalt is erg 

groot waarbij de kans op ernstig letsel in grote mate aanwezig is. Daarnaast steken verschillende 

spijkers uit de pallets. Ook hieraan kunnen kinderen bij onverwachte bewegingen letsel oplopen.  

 

Bevindingen nader onderzoek januari 2021 

De toezichthouder heeft op 14 januari de locatie bezocht en de oprit van de BSO beoordeeld. De 

eerder geconstateerde pallets zijn verwijderd en er is een op een andere plek op het terrein een 

afgesloten omheining geplaatst waarachter de pallets nu liggen. Deze ruimte is voor de kinderen 

niet toegankelijk. 

 

Conclusie: 

Ten tijde van het nader onderzoek is de veiligheid van de kinderen voldoende gewaarborgd.   

 

De tekortkoming van september 2020 is niet langer aanwezig. 
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Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

 

Bevindingen jaarlijks onderzoek september 2020 

In het interview met de beroepskracht blijkt hij niet op de hoogte van o.m. de meldplicht, de rol, 

functie, route en verantwoordelijkheid van de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het 

Onderwijs.  

 

Bevindingen nader onderzoek januari 2021 

De toezichthouder heeft een beroepskracht telefonisch geïnterviewd m.b.t. de meldcode en daaruit 

blijkt dat hij op de hoogte is van de meldplicht, de rol, functie, route en verantwoordelijkheid van 

de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs. 

 

Conclusie: 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 

De beroepskracht beschikt over voldoende kennis waardoor hij in staat is om te handelen naar de 

door de houder van het kinderdagverblijf vastgestelde meldcode. 

 

De overtreding m.b.t. meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is hersteld. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview (beroepskracht) 

• Observatie(s) (buiten speelterrein) 

• Beleid veiligheid- en gezondheid 

• Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

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) 

 
 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 

(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze, dat hij 

onverwijld in overleg treedt met de vertrouwensinspecteur kinderopvang, indien hem bekend is 

geworden dat een bij de onderneming werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft 

gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die 

gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang. Indien uit het overleg blijkt dat sprake is 

van een redelijk vermoeden dat een persoon zich schuldig heeft gemaakt aan een dergelijk misdrijf 

doet de houder onverwijld aangifte bij een opsporingsambtenaar en stelt hij de 

vertrouwensinspecteur kinderopvang onverwijld in kennis. 

(art 1.51b lid 1, 2 en 5 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, 

indien het een bij de houder werkzaam persoon op enigerlei wijze bekend is geworden dat een 

ander ten behoeve van die houder werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft 

gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die 

gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang, deze persoon de houder van het 

kindercentrum daarvan onverwijld in kennis stelt. 

Indien degene die van het vermoeden op de hoogte moet worden gesteld dezelfde persoon is als 

degene die zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan dit misdrijf, is artikel 1.51c lid 1 en 

2 Wet kinderopvang van toepassing. 

(art 1.51b lid 3, 4 en 5 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, 

indien een bij de onderneming werkzaam persoon bekend is geworden dat de natuurlijke persoon 

die tevens houder is zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de 

zeden of mishandeling jegens een kind dat gebruik maakt van de door de houder geboden 

kinderopvang, deze persoon in contact kan treden met de vertrouwensinspecteur kinderopvang en 

in geval van een redelijk vermoeden onverwijld aangifte doet bij een daartoe aangewezen 

opsporingsambtenaar. 

(art 1.51c Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : BSO Graaf Jantje Joppe 

Website : http://www.graafjantje.com 

Aantal kindplaatsen : 20 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Geerte Marije Baak 

KvK nummer : 08189087 

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 :  J. Huberts 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Lochem 

Adres : Postbus 17 

Postcode en plaats : 7240 AA LOCHEM 

 

Planning 

Datum inspectie : 20-01-2021 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 20-01-2021 

Verzenden inspectierapport naar houder : 20-01-2021 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 20-01-2021 

Openbaar maken inspectierapport : 25-01-2021 

 


