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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.

Beschouwing

Algemeen
Buitenschoolse opvang (BSO) Tree is een particuliere onderneming met naast een vestiging in 
Alkmaar nog een BSO locatie in Hippolytushoef. De BSO Tree is gelegen in het 
Oosterhout stadspark te Alkmaar, op het terrein van de dierenboerderij. De BSO heeft 
onbelemmerd toegang tot de dierenboerderij. De BSO staat voor 'buiten en ondernemen' en richt 
zich in de dagelijkse praktijk op activiteiten in of met de natuur.

Inspectiegeschiedenis
Op 5 december 2012 heeft een onderzoek voor exploitatie plaatsgevonden, waarbij akkoord is 
gegeven de vestiging te openen begin 2013.

Op 16 oktober 2013 heeft de eerste jaarlijkse inspectie plaatsgevonden. Hierbij zijn 
tekortkomingen geconstateerd binnen het domein Veiligheid en Gezondheid. Naar aanleiding 
hiervan heeft de gemeente Alkmaar een hersteltermijn gegeven aan de houder en de GGD 
opdracht gegeven tot nader onderzoek.

Op 26 februari 2014 heeft het nader onderzoek plaatsgevonden en is gebleken dat de 
tekortkomingen waren verholpen.

Op 1 juli 2014 heeft het jaarlijks onderzoek plaatsgevonden. Tijdens deze inspectie is een 
tekortkoming geconstateerd binnen het domein Personeel en Groepen. De gemeente Alkmaar heeft 
hierover aanvullend contact gehad met de houder en is daarbij overtuigd van het niet langer 
bestaan van de tekortkoming. Er zijn geen verdere maatregelen getroffen.

Op 10 februari heeft het jaarlijks onderzoek van 2015 plaatsgevonden. Er zijn 
hierbij tekortkomingen geconstateerd binnen het domein Pedagogisch Klimaat, het domein 
Personeel en Groepen en het domein Veiligheid en Gezondheid. In reactie op deze 
inspectiebevindingen heeft de gemeente Alkmaar de houder op 30 april 2015 een schrijven 
gestuurd waarin zij de houder een hersteltermijn van 2 weken geeft om de tekortkomingen te 
herstellen. De GGD Hollands Noorden heeft vervolgens de opdracht gekregen na de hersteltermijn 
een nader onderzoek uit te voeren.

De inspectie
Dit nader onderzoek heeft op 27 mei 2015 onaangekondigd plaatsgevonden. Conform de 
aanwijzing van de gemeente heeft de houder de nodige documenten digitaal naar de 
toezichthouder gezonden (d.d.18 mei 2015). De inspectie betrof een documenten onderzoek.

Conclusie
De overtredingen zijn verholpen, aan de getoetste voorwaarden is voldaan.

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

Pedagogisch klimaat

Tijdens de jaarlijkse inspectie zijn binnen dit domein tekortkomingen geconstateerd.

Kopie inspectierapport jaarlijks onderzoek 10 februari 2015:
Tijdens de vorige inspectie is een opmerking geplaatst in het rapport over het verouderd zijn van 
het document. De gemeente Alkmaar heeft de houder gewezen op deze constatering en 
uitgesproken dat zij verwacht dat de houder hierop actie onderneemt.

De houder heeft het pedagogisch werkplan digitaal toegestuurd. Het document is in 2015
opgesteld. Hiermee heeft de houder gehoor gegeven aan de verwachtingen van de gemeente 
Alkmaar.

Het document is inhoudelijk beoordeeld en voldoet aan de meest gestelde voorwaarden. In de 
praktijk kan het voorkomen dat de beroepskracht geen ondersteuning heeft van een collega 
(vrijwilliger). Hoe hier dan mee wordt omgegaan staat niet in het beleidsplan opgenomen. In het 
document wordt uitgegaan van een aanwezige ondersteuning.

Uit bovenstaande constatering blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is voldaan.
 Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe

ondersteuning is vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum 
aanwezig is.(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 
2 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub g Regeling kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen)

De bevindingen van dit nader onderzoek staan hier onder weergegeven.

Pedagogisch beleid

De houder heeft het pedagogisch beleidsplan aangepast en heeft de volgende informatie over de 
ondersteuning van de beroepskracht indien zij alleen staat toegevoegd: 'Zijn er niet meer dan drie 
kinderen op de BSO dan zal de gediplomeerde groepsleidster alleen op de groep staan. (Een 
achterwacht is dan wel te bereiken bij calamiteiten dit staat verder beschreven in de huisregels). 
Als er meer dan drie kinderen zijn staat de gediplomeerde groepsleidster nooit alleen op de groep'. 

  
Aan de getoetste voorwaarde is voldaan.

Gebruikte bronnen:


Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (informatie verstrekt per e-mail 
d.d. 18 mei 2015)

 Pedagogisch beleidsplan (versie 2015)
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Personeel en groepen

Tijdens de jaarlijkse inspectie zijn binnen dit domein tekortkomingen geconstateerd.

Kopie inspectierapport jaarlijks onderzoek 10 februari 2015:
Tijdens de inspectie is de beroepskracht-kindratio beoordeeld middels de actuele planning- en 
presentielijsten. De inzet van de beroepskracht(en) betreft een vaste planning.

Zoals beschreven bij het domein Pedagogisch Klimaat, komt het in de praktijk voor dat de
beroepskracht alleen op locatie aanwezig is. Tijdens het gesprek met de beroepskracht is
nagevraagd hoe hiermee in de praktijk wordt omgegaan in geval van calamiteiten; een
achterwachtregeling. Deze blijkt niet te zijn opgesteld.

Uit bovenstaande constatering blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is voldaan.
 De houder heeft geregeld dat een andere volwassene telefonisch bereikbaar is en binnen 15 

minuten aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit, indien conform de 
beroepskrachtkindratio slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is.(art 1.49 
lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 3, 4, 5, 8 en 10 Regeling kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen)

De bevindingen van dit nader onderzoek staan hier onder weergegeven.

Beroepskracht-kindratio

Zoals de houder stelt in het pedagogisch beleidsplan, staat in de huisregels de specifieke informatie 
m.b.t. de achterwacht voor de locatie Alkmaar omschreven. Dit betreft de penningmeester van de 
naastgelegen Wijkboerderij Alkmaar. De penningmeester is dagelijks te vinden op de 
kinderboerderij en is een bekend gezicht voor de kinderen. De beroepskracht beschikt over de 
nodige informatie om de penningmeester in geval van calamiteiten te bereiken.
Aan de getoetste voorwaarde is voldaan.

Gebruikte bronnen:


Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (informatie verstrekt per e-mail 
d.d. 18 mei 2015)

 Huisregels Tree BSO Alkmaar (versie 2015)
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Veiligheid en gezondheid

Tijdens de jaarlijkse inspectie zijn binnen dit domein tekortkomingen geconstateerd.

Kopie inspectierapport jaarlijks onderzoek 10 februari 2015:
Navraag bij de beroepskracht over de procedure bij een mogelijk vermoeden van
kindermishandeling leerde dat zij van de interne procedure goed op de hoogte is. Van de externe 
mogelijkheden echter, zoals de vertrouwensinspecteur van het onderwijs, is zij niet op de hoogte.

Uit bovenstaande constatering blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is voldaan.
 De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode.(art 1.51a Wet kinderopvang 

en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De bevindingen van dit nader onderzoek staan hier onder weergegeven.

Meldcode kindermishandeling

De houder heeft de nodige actie ondernomen. De vaste beroepskracht van de locatie Alkmaar heeft 
in de tussentijd de cursus 'Grensoverschrijdend gedrag van een collega' afgerond. Ten tijde van 
het nader onderzoek is de beroepskracht bezig met de cursus 'Werken met een meldcode'. De 
houder heeft aangegeven het bijbehorende certificaat te verstrekken zodra de beroepskracht de 
cursus heeft afgerond.
Aan de getoetste voorwaarde is voldaan.

Gebruikte bronnen:


Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (informatie verstrekt per e-mail 
d.d. 18 mei 2015)

 Certificaat beroepskracht 'Grensoverschrijdend gedrag van een collega' 
(afgerond 11 mei 2015)
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Inspectie-items

Pedagogisch klimaat

Pedagogisch beleid

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe ondersteuning is 
vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub g Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Personeel en groepen

Beroepskracht-kindratio

De houder heeft geregeld dat een andere volwassene telefonisch bereikbaar is en binnen 15 
minuten aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit, indien conform de beroepskracht-kindratio 
slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 3, 4, 5, 8 en 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen)

Veiligheid en gezondheid

Meldcode kindermishandeling

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode.
(art 1.51a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)
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Gegevens voorziening

Opvanggegevens
Naam voorziening : Tree Buitenschoolse Opvang
Website : http://www.treebuitenschoolseopvang.nl
Aantal kindplaatsen : 10

Gegevens houder
Naam houder : Theresia Jacqueline Singelenberg-Rotgans
KvK nummer : 52511669

Gegevens toezicht

Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD : GGD Hollands Noorden
Adres : Postbus 9276
Postcode en plaats : 180 0GG Alkmaar
Telefoonnummer : 088-0100549
Onderzoek uitgevoerd door : Mevrouw R. Kuipers

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente : Alkmaar
Adres : Postbus 53
Postcode en plaats : 1800 BC ALKMAAR

Planning
Datum inspectie : 27-05-2015
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing
Zienswijze houder : Niet van toepassing
Vaststelling inspectierapport : 05-06-2015
Verzenden inspectierapport naar houder 
en oudercommissie

: 05-06-2015

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente

: 05-06-2015

Openbaar maken inspectierapport : 06-06-2015


