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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. 
De gemeente Barneveld heeft dit onderzoek aangevraagd naar aanleiding van het onderzoek na 
registratie van 22 september 2016. De voorwaarden waaraan tijdens het onderzoek na registratie 
niet werd voldaan, zijn opnieuw beoordeeld. 

  
Het gaat om de volgende voorwaarden: 
 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. 

 De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld welke voldoet aan de 
beschreven eisen. 

 De klachtenregeling is, conform de eisen in de Wko, schriftelijk vastgelegd en voldoet 
inhoudelijk aan een aantal vastgestelde eisen. 

  
Op 5 december heeft de toezichthouder contact gezocht met de houder. De houder heeft de 
gevraagde documenten op 7 december naar de toezichthouder gestuurd. Later volgden nog 
mailberichten met een nadere uitleg van de regels die van toepassing zijn op het buitenterrein en 

in het clubgebouw. De huisregels voor binnen en buiten waren als bijlagen toegevoegd. De 
toezichthouder heeft het nader onderzoek op basis van het telefonisch contact, de mailberichten en 
de documenten uitgevoerd. Het was niet nodig om de locatie te bezoeken. 

 
Beschouwing 

  
Feiten over Sportieve Naschoolse Opvang 
Sportieve Naschoolse Opvang (SNO) Barneveld is één van de locaties van de houder SNO Leusden. 

De houder biedt sportieve naschoolse opvang op nog twee andere locaties, namelijk in 
Woudenberg en Leusden. Bij SNO Barneveld is per dag plaats voor maximaal 30 kinderen van 
4 t/m 12 jaar. Bij SNO spelen de kinderen veel buiten. De activiteiten zijn gericht op sport en spel. 
Het hoofdveld van  voetbalvereniging SDV Barneveld (Sportpark Norschoten) doet dienst als 
speelterrein. De kantine van deze vereniging is ingericht als groepsruimte. 
  
Belangrijke bevindingen 

In de zienswijze van het vorige rapport, vermeldde de houder al dat alle tekortkomingen die 
geconstateerd waren tijdens het onderzoek na registratie (22/9'16) weggewerkt waren. De 
toezichthouder heeft tijdens het nader onderzoek (5/12'16) geconstateerd dat dit inderdaad het 
geval is. 

  
De houder heeft veel aandacht besteed aan de veiligheid op het buitenterrein van het 

sportcomplex. Ouders krijgen tijdens het intakegesprek te horen dat zij op de parkeerplaats buiten 
het sportpark moeten parkeren. Leveranciers van bijvoorbeeld levensmiddelen weten dat er, na 
schooltijd, kinderen op het terrein spelen en komen zo mogelijk voor 15.00 uur. Kinderen die 
buiten aan het spelen zijn, moeten het altijd aan de beroepskracht melden als zij naar de 
groepsruimte of naar de wc gaan. Deze afspraak is terug te vinden in de 'huisregels voor buiten'. 
Er zijn ook 'huisregels voor binnen' opgesteld. Eén van deze regels is dat kinderen alleen gebruik 
mogen maken van spullen en ruimtes van SNO. 

  
Conclusie 
De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden.  

 

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

 

Veiligheid en gezondheid 

 
Binnen dit domein is gekeken naar de maatregelen die in de risico-inventarisatie veiligheid 
(RIE) staan, naar de acties in het plan van aanpak van de RIE en naar de sociale kaart die bij de 
Meldcode kindermishandeling hoort. 
  

 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

 
In de risico-inventarisatie is terug te vinden dat er goede afspraken zijn gemaakt over: 
  
 Het parkeren van auto's op het parkeerterrein voor de ingang van het sportpark en het 

stapvoets rijden op het terrein van het sportpark door leveranciers. Deze afspraken zijn 

gemaakt tijdens het intakegesprek met ouders en in een mondeling gesprek met de 
leveranciers. 

 De ruimtes in het clubgebouw waar kinderen al dan niet mogen komen. In de 'huisregels voor 
binnen' is bijvoorbeeld de volgende regel te vinden: 'Alleen gebruik maken van spullen en 
ruimtes van SNO'. 

 Laten weten waar je bent (ter voorkoming van vermissing van kinderen). In de 'huisregels 
voor buiten' zijn bijvoorbeeld de volgende regels te vinden: 'Zeg het als je naar de wc moet' 

en 'Niet ongevraagd terug naar de binnenruimte gaan'. 
  

Om ouders en kinderen duidelijk te laten zien dat ze op bepaalde plekken niet mogen komen, zijn 
ook hekjes en bordjes geplaatst. Voor de ingang van het sportpark staat een bord om aan te geven 
dat ouders het terrein niet op mogen rijden en moeten parkeren op het parkeerterrein buiten het 
sportpark. De toegang naar de keuken is afgeschermd met klaphekjes. In de risico-inventarisatie 

staat dat kinderen alleen onder toezicht van een medewerker in de keuken mogen komen. 
  
Plan van aanpak 
In het plan van aanpak is alleen nog de volgende actie opgenomen: 
  
 De Risicomonitor (incl. bijbehorende protocollen en handboeken) ieder kwartaal bespreken in 

het teamoverleg, zodat de beroepskrachten op de hoogte zijn van de inhoud. 

  
Alle andere veiligheidsmaatregelen zijn al genomen, zo staat vermeld in de risico-inventarisatie 
veiligheid en gezondheid. 

  
Conclusie 
Alle maatregelen om risico's te beperken, zijn genomen. Ze zijn terug te vinden in de risico-
inventarisatie veiligheid en gezondheid en in het plan van aanpak dat daarbij hoort. De houder 

voldoet aan de getoetste voorwaarde binnen het domein veiligheid en gezondheid. 
  
  
Meldcode kindermishandeling 
 
De regionale sociale kaart die bij de Meldcode kindermishandeling hoort, voldoet nu aan alle 

gestelde eisen. In de sociale kaart zijn adressen opgenomen die relevant zijn voor de locatie in 
Barneveld. 
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Gebruikte bronnen: 

  
Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (telefonisch contact en mailcontact met de 
houder) 

  Risico-inventarisatie veiligheid (van 7 december 2016) 
  Actieplan veiligheid (van 7 december 2016) 

  Huisregels/groepsregels (voor binnen en buiten) 
  Meldcode kindermishandeling (Sociale kaart) 



 

6 van 8 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang nader onderzoek 05-12-2016 
SNO te Barneveld 

 

Ouderrecht 

 
Binnen dit domein is bekeken of de klachtenregeling schriftelijk is vastgelegd en inhoudelijk aan de 

gestelde eisen voldoet. In de regeling moet staan dat de ouder de klacht schriftelijk bij de houder 
indient en dat de houder: 
 De klacht zorgvuldig onderzoekt. 
 De ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling. 
 De klacht zo spoedig mogelijk afhandelt (uiterlijk zes weken na indiening bij de houder). 
 De ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt. 

 In het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen gerealiseerd 
zullen zijn. 

 

 
Klachten en geschillen 2016 
 
De houder heeft een regeling getroffen voor de afhandeling van klachten en heeft deze regeling 

schriftelijk vastgelegd. De toezichthouder heeft de klachtenregeling per mail ontvangen. De tekst 
van deze regeling is ook terug te vinden op de website, zodat ouders kunnen lezen hoe de regeling 
in elkaar zit. De inhoud voldoet aan de eisen die in de Wet kinderopvang staan.  
  
Conclusie 
De houder voldoet aan de getoetste voorwaarde binnen het domein 'Ouderrecht'. 
  

  
  
 

Gebruikte bronnen: 

  
Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (telefonisch contact en mailcontact met de 
houder) 

  Website (www.snobarneveld.nl) 
  Klachtenregeling (document per mail toegezonden gekregen) 
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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) 

Meldcode kindermishandeling 

De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld welke voldoet aan de beschreven 
eisen. 
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2a Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Ouderrecht 

Klachten en geschillen 2016 

De regeling is schriftelijk vastgelegd, voorziet er in dat de ouder de klacht schriftelijk bij de houder 
indient en dat de houder: 

- de klacht zorgvuldig onderzoekt; 
- de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling; 
- de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk wordt afgehandeld; 

- de klacht, uiterlijk zes weken na indiening bij de houder, wordt afgehandeld; 
- de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt; 
- in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn 
gerealiseerd. 
(art 1.57b lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : SNO 

Website : http://www.itssnotime.nl 
Aantal kindplaatsen : 30 
 
Gegevens houder 
Naam houder : SNO Leusden 
Adres houder : Postbus 45 

Postcode en plaats : 3790CA Achterveld 
Website : www.snoleusden.nl 

KvK nummer : 51302047 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden 
Adres : Postbus 5364 
Postcode en plaats : 6802EJ ARNHEM 

Telefoonnummer : 0800-8446000 
Onderzoek uitgevoerd door :  Miriam Rogmans 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Barneveld 
Adres : Postbus 63 
Postcode en plaats : 3770AB BARNEVELD 

 
Planning 
Datum inspectie : 05-12-2016 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 14-12-2016 
Verzenden inspectierapport naar houder : 15-12-2016 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 15-12-2016 

Openbaar maken inspectierapport : 22-12-2016 
 

 

 


