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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek.
In dit inspectierapport zijn niet alle items beoordeeld. Met behulp van het model risicoprofiel zijn de
inspectie-activiteiten bepaald. Deze inspectie-activiteiten richten zich primair op de kwaliteit van de
dagelijkse praktijk, aangevuld met aandachtspunten uit vorige inspecties, of indien hier een andere
aanleiding toe is.
Beschouwing
Algemene informatie
BSO Flexikids deelt samen met kinderdagverblijf Flexikids een locatie op de Walmolenstraat. De
locatie heeft 30 kindplaatsen voor de buitenschoolse opvang. Naast deze locatie heeft de
organisatie nog een BSO met 20 kindplaatsen in de basisschool De Albatros.
Inspectiegeschiedenis
2015. onaangekondigde inspectie. Na overleg en overreding waarbij enkele documenten opnieuw
zijn getoetst zijn er geen overtredingen geconstateerd.
2016 onaangekondigde inspectie. Na overleg en overreding waarna het veiligheid- en
gezondheidsbeleid zijn aangepast zijn er geen overtredingen geconstateerd.
Huidige inspectie
Er was sprake van een onaangekondigde inspectie. Er waren twee groepen in bedrijf.
Er is gesproken met de beroepskrachten en de houder. Er zijn geen overtredingen geconstateerd.
Met betrekking tot het veiligheid- en gezondheidsbeleid zijn opmerkingen gemaakt. De houder
heeft toegezegd hier met het team naar te gaan kijken.
De sfeer op de buitenschoolse opvang was rustig en gemoedelijk. Kinderen speelden vriendelijk
met elkaar. Beroepskrachten hadden veel aandacht voor de kinderen en spraken enthousiast over
het werk.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Onder de Wet kinderopvang gelden eisen voor de aanwezigheid van een pedagogisch beleidsplan,
de inhoud van een pedagogisch beleidsplan en de relatie van het beleidsplan met de praktijk. In de
praktijk dienen voorwaarden te worden vervuld voor het waarborgen van de emotionele veiligheid
van kinderen, de ontwikkeling van de persoonlijke en de sociale competentie van kinderen en de
overdracht van normen en waarden.
Bij de observatie maakt de toezichthouder gebruik van het "Veldinstrument onderzoek en
observatie" van januari 2015. Daarin staan de specifieke aspecten waarop wordt geobserveerd.
Hieruit citeert de toezichthouder enkele zinnen, die betrekking hebben op het geobserveerde
pedagogisch handelen en illustreert deze met voorbeelden uit de praktijk. De verwoorde illustraties
zijn slechts bedoeld als beknopte voorbeelden en pretenderen niet een volledig beeld van de
praktijksituatie te geven. De toezichthouder stoelt haar inzicht en mening op de gegeven
voorbeelden en op tijdens de observatie opgedane overige signalen.
Pedagogische praktijk
Emotionele veiligheid
Er is een aangename sfeer in de groep. De meeste kinderen tonen in hun gedrag dat ze zich op
hun gemak voelen. Kinderen laten hun emoties zien, zowel in positieve zin (blij, tevreden,
nieuwsgierig, enthousiast) als in negatieve zin (boos, verdrietig). De emoties zijn passend bij de
situatie.
Observatie:
Bij de start van de inspectie zijn nog niet alle kinderen op de BSO aanwezig. Een groep wordt nog
opgehaald van school. Er zitten kinderen aan de tafel te drinken en sommigen spelen in de ruimte.
De sfeer is ontspannen. Er wordt gelachen en gekletst. Kinderen spelen met elkaar. De
beroepskracht heeft oog voor de hele groep.
Persoonlijke competentie
Programma
Het programma bestaat uit vrij spel en gestructureerde individuele en groepsactiviteiten. De
activiteiten zijn gevarieerd en bieden zowel rustmomenten als actieve uitdaging. Kinderen hebben
er plezier en zin in. Ieder kind krijgt leer-/ervaringskansen naar eigen wens en behoefte.
Observatie:
Bij de start van de observatie werd er vrij gespeeld. Ieder kind was met iemand aan het spelen. De
sfeer was vrolijk en rumoerig. Toen de andere kinderen arriveerden werd de groep gesplitst. Twee
jongens waren samen aan het spelen en zouden door de spitsing hiermee moeten stoppen. Toen ze
aangaven bij de beroepskracht dat ze dat niet leuk vonden mochten ze samen verder blijven
spelen.
Na een tijdje gingen de beide groepen samen naar buiten om daar op een groot speelveld te
spelen.
Sociale competentie
Kinderen krijgen informatie on hulp om contact met groepsgenootjes te maken en te onderhouden.
De beroepskrachten stimuleren de interactie tussen kinderen met dezelfde interesse of talent.
Observatie:
Aan de tafel werd door enkele kinderen huiswerk gemaakt. De beroepskracht zat erbij en was
betrokken. Op een gegeven moment liet ze een ouder kind uitleg geven aan een jonger kind en
werkten ze een tijdje met zijn tweeën aan het huiswerk.
Overdracht van normen en waarden
De beroepskrachten zijn zich bewust van hun professionele voorbeeldrol (modeling). Zij gedragen
zich volgens de waarden en normen die in het pedagogisch beleid staan. Zij proberen naar beste
kunnen hiernaar te handelen en spreken elkaar hierop aan.
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Observatie:
In de omgang met elkaar en met de kinderen zijn de beroepskrachten beleefd en belangstellend.
De toon is vriendelijk en beleefd. Beroepskrachten nemen de tijd om naar de kinderen te luisteren
en letten erop dat de kinderen vriendelijk met elkaar omgaan.
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Personeel en groepen
Door observatie in de praktijk en door het beoordelen van documenten op locatie is een beoordeeld
of het personeel op locatie in bezit zijn van een geldig VOG en een passende beroepskwalificatie.
Tevens is beoordeeld of de inzet van personeel, de samenstelling en omvang van de groepen aan
de wettelijke eisen voldoet.
Verklaring omtrent het gedrag
Van alle op locatie aanwezige beroepskrachten is de verklaring omtrent het gedrag gezien.
Ze voldoen aan de voorwaarden.
Passende beroepskwalificatie
Van alle op locatie aanwezige beroepskrachten is het diploma gezien.
Ze voldoen aan de voorwaarden.

Opvang in groepen
Op deze BSO worden maximaal dertig kinderen opgevangen.
Er wordt gewerkt met twee groepen die op leeftijd zijn ingedeeld. De twee groepsruimten zijn met
elkaar verbonden. Kinderen maken regelmatig gebruik van beide ruimten en de twee groepen gaan
meestal met elkaar naar buiten.
Op dagen dat er minder dan twintig kinderen zijn worden de kinderen van de twee groepen
samengevoegd bij activiteiten zoals samen eten en drinken.
Beroepskracht-kindratio
Tijdens de inspectie waren er 24 kinderen die werden begeleid door drie beroepskrachten.
De groep werd gesplitst in twee groepen verdeeld over twee ruimten toen alle kinderen op de BSO
aanwezig waren.
Er waren geen stagiairs aanwezig.

Gebruik van de voorgeschreven voertaal
Op deze buitenschoolse opvang wordt uitsluitend Nederlands gesproken.
Gebruikte bronnen:

Interview (Mw. Schiedon en medewerkers)

Diploma beroepskracht (op locatie ingezien)

Verklaringen omtrent het gedrag (Op locatie ingezien)

Presentielijsten (op locatie ingezien)
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Veiligheid en gezondheid
Door observatie in de praktijk en door het beoordelen van documenten op locatie is beoordeeld of
het beleid met betrekking tot het waarborgen van de veiligheid en de gezondheid van kinderen op
deze vestiging aan de wettelijke voorwaarden voldoet.
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
In april 2016 is de meest recente risico-inventarisatie opgesteld.
Deze is tijdens de inspectie ingezien.
Voor het grootste deel komt de inventarisatie overeen met de praktijk zoals die tijdens de inspectie
is gezien.
Enkele onderwerpen zijn besproken.
-Het viel de toezichthouder op dat er voor de veiligheid maatregelen worden genomen die niet zijn
vastgelegd in het beleid. Het viel op dat er met de kinderen afspraken zijn gemaakt bij het naar
buitengaan. Er wordt bijvoorbeeld hand- in hand gelopen en er zijn duidelijke afspraken over het
gebruik van het speelterrein. Deze staat niet beschreven in het veiligheidsbeleid.
-De bordjes voor de vluchtroutes hangen niet op de meest voor de hand liggende plekken.
-In de ruimte hingen tijdens de inspectie enkele losse snoeren op kindhoogte. Volgens de houder
was dit niet volgens de geldende afspraken en een incident dat niet vaak gezien wordt.
De houder heeft tijdens de inspectie aangegeven dat ze deze zaken aandacht zal geven.

Meldcode kindermishandeling
De houder heeft een meldcode kindermishandeling dat aan de voorwaarden voldoet.
Uit gesprekken met de medewerkers komt naar voren dat ze op de hoogte zijn van de inhoud
ervan en dat ze weten hoe ze dienen te handelen wanneer er zorgen over het welzijn van een kind
is.
Gebruikte bronnen:

Interview (Mw. Schiedon en medewerkers)

Risico-inventarisatie veiligheid (april 2016)

Risico-inventarisatie gezondheid (april 2016)

Actieplan veiligheid (april 2016)

Actieplan gezondheid (april 2016)

7 van 13
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 16-02-2017
Flexikids te Almere

Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogische praktijk
De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid.

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van
persoonlijke competentie te komen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van
sociale competentie te komen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden.

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag
De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum
exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven na 1 maart
2013.
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang
van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee
maanden.
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Passende beroepskwalificatie
Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Opvang in groepen
De opvang vindt plaats in basisgroepen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
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De basisgroep bestaat uit maximaal twintig kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot de leeftijd waarop
het basisonderwijs voor die kinderen eindigt.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

OF
De basisgroep bestaat uit maximaal dertig kinderen in de leeftijd van 8 jaar tot de leeftijd waarop
het basisonderwijs voor die kinderen eindigt.

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Beroepskracht-kindratio
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige
kinderen in de groep bedraagt ten minste:
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 4 jaar.
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar.
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten
berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl.

(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 en 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

OF
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige
kinderen in de groep bedraagt ten minste:
- 2 beroepskrachten en een extra volwassene per 30 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8
jaar.
(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 4 en 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

Gebruik van de voorgeschreven voertaal
De voorgeschreven voertaal wordt gebruikt.
(art 1.55 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

OF
Er wordt mede een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de herkomst van de kinderen in
specifieke omstandigheden daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder vastgestelde
gedragscode.
(art 1.55 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Veiligheid en gezondheid
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid op voor alle voor kinderen toegankelijke
ruimtes in een kindercentrum, waaronder de buitenspeelruimte.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub
a Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang,
buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk)

De registratie van ongevallen bevat per ongeval de aard en plaats van het ongeval, het jaar waarin
het ongeval zich heeft voorgedaan en een overzicht van getroffen maatregelen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 3 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van
de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie gezondheid op.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang,
buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk)
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De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van
de vastgestelde risico-inventarisatie gezondheid.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

Meldcode kindermishandeling
De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode.
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen

: Flexikids
: http://www.flexikids.nl
: 30

Gegevens houder
Naam houder
Adres houder
Postcode en plaats
Website
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

:
:
:
:
:
:

Flexikids B.V.
Walmolenstraat 17 19
1333BZ Almere
www.flexikids.nl
32138717
Ja

Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Onderzoek uitgevoerd door

:
:
:
:
:

GGD Flevoland
Postbus 1120
8200BC LELYSTAD
088-0029910
J. van Beers

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Almere
: Postbus 200
: 1300AE ALMERE

Gegevens toezicht

Planning
Datum inspectie
Opstellen concept inspectierapport
Zienswijze houder
Vaststelling inspectierapport
Verzenden inspectierapport naar houder
Verzenden inspectierapport naar
gemeente
Openbaar maken inspectierapport

:
:
:
:
:
:

16-02-2017
03-04-2017
11-04-2017
19-04-2017
19-04-2017
19-04-2017

:
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
Zienswijze houder kindercentrum
Ik bedank de toezichthouder voor het uitgebreide rapport. Ondanks het feit dat de conclusie van
het onderzoek “geen handhaving” betreft en dus een prima rapport is waar wij blij mee zijn, geef
ik desondanks toch graag mijn zienswijze op een aantal punten die de toezichthouder noemt op
blz. 7 onder “Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid”.
Veiligheidsbeleid:
Ik vind het erg fijn dat de toezichthouder heeft gemerkt dat Flexikids veel veiligheidsregels
hanteert met betrekking tot o.a. het hand- in- handl open naar het speelterrein. Ook hanteert
Flexikids regels m.b.t. het gebruik van het speelterrein.
U merkt in uw rapport echter op dat deze regels niet omschreven staan in ons veiligheidsbeleid.
Dit veiligheidsbeleid is een door Flexikids op eigen initiatief ontworpen boekje met de naam
“Regels en Richtlijnen”waarin de meest belangrijke zaken uit de ‘Risicomonitor Veiligheid en
Gezondheid’ nog eens beknopt staan omschreven. Geenszins een inspectie-eis vanuit de Wet
Kinderopvang maar gewoon een extra zekerheid voor onszelf.
Derhalve ben ik van mening dat de opmerking niet ter zake doet. De BSO leidsters dragen tijdens
het brengen en halen naar en van school immers ook een fel fluorescerend vest voorzien van onze
naam. Ook dit is een interne regel en staat evenmin in ons eigen veiligheidsbeleid vermeld.
Zouden we al onze eigen dagelijkse regels in ons beleidsboekje zetten dan vervalt nu juist het
doel van dit boekje en ontstaat er net zo'n dik boekwerk als de Risicomonitor zelf en zijn wij weer
terug bij af. Zaken die voor zich spreken (zich elke dag voordoen) staan opzettelijk niet in ons
boekje vermeld.
Overigens komt het veilig brengen/halen naar en van school/speelterrein tot mijn grote verbazing
nergens in de Risicomonitor voor. Misschien kan Toezicht Kinderopvang dit eens aankaarten bij de
makers van de Risicomonitor. Veilig bewegen in het verkeer van en naar de opvang lijkt mij toch
ook een groot risicopunt.
Bordjes vluchtroute:
De bordjes voor de vluchtroutes hangen niet op de meest voor de hand liggende plekken;
Tijdens uw bezoek heeft u een opmerking gemaakt over één enkel vluchtroute bordje dat zou
ontbreken boven de deur tussen de achterste groepsruimte en de slaapkamer (nu magazijn).
Alle bordjes hangen al zolang Flexikids bestaat op dezelfde plek. Alle afgelopen jaren is ons pand
geïnspecteerd door de brandweer en goedgekeurd. Enkele maanden geleden heb ik de bordjes en
noodverlichting laten vervangen door een modernere versie en samen met betreffende erkende
installateur aan de hand van de laatste regelgeving alle noodzakelijke plekken nagelopen.
Reden waarom nu juist boven de door u genoemde deur géén bordje hangt (en hoeft te hangen)
is vanwege het feit dat dit weliswaar een route maar géén officiële vluchtroute is. Stelt u zich eens
voor dat, wanneer er brand uitbreekt, 30 kinderen via drie routes naar buiten zouden gaan. Via de
groepsdeuren (tevens de twee officiële routes) én via het magazijn. Bij 3 routes is het veel lastiger
om als BHV-er en/of als leidster goed overzicht op de groep te houden. Bovendien belemmert de
openstaande buitendeur van het magazijn de mensen die via de officiële vluchtroute
(naastliggende en achtergelegen deur) naar buiten willen gaan.
Uw voorbeeld van een ontploffende E-sigaret die bij een ouder in de jaszak zit terwijl deze net in
de hal staat om zijn kind op te halen is bijzonder klein maar inderdaad zou dit kunnen gebeuren.
Er bevinden zich verder geen brandbare stoffen of apparaten in de hal. De meest grote kans op
het ontstaan van brand bevindt zich in de groep (apparaten) of beneden in de keuken of
stookruimte. Pas wanneer er brand in de BSO hal zou ontstaan zal er geëvacueerd worden via de
alternatieve route (en op dat moment ook énige route) en dat is via het magazijn. De officiële
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route is door de brand immers afgesloten, de controle over de kinderen blijft bestaan.
In de ruimte hingen tijdens de inspectie enkele losse snoeren op kindhoogte.
Het betrof 2 verlengsnoeren welke i.p.v. over de vloer, bewust via het plafond langs de muur naar
het stopcontact zijn geleid. Het ene snoer wordt gebruikt bij het tv kijken en zat tijdens het
bezoek niet in het stopcontact omdat er geen TV gekeken werd. Het andere wordt gebruikt voor
bijv. de kerstboom. Met de tijdens het onderzoek ter plekke bedachte oplossing om de snoeren,
wanneer zij niet worden gebruikt, hoog weg te hangen zodat er niet aan kan worden getrokken is
het probleem direct opgelost.
Conclusie houder:
Het rapport is prima maar ik zou het oprecht waarderen wanneer de toezichthouder m.b.t. het
onderdeel “Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid” haar bevindingen wat meer
genuanceerd in een rapport zou willen formuleren.
Het gaat slechts om 1 vluchtroute bordje en niet om meerdere bordjes. De opmerking als zodanig
suggereert dat het gaat om meerdere bordjes en dat het hier een rommeltje zou zijn. M.b.t. de
opmerking over de bordjes vluchtroute vraag ik mij ook af waarom de toezichthouder ten tijde van
het onderzoek niet heeft gevraagd om de rapportages van de brandweercontroles. Ik reken op de
deskundigheid van de brandweer en betwijfel dan ook in hoeverre de opmerking over het bordje
correct is.
De opmerking m.b.t. het veiligheidsbeleid (ons eigen boekje “Regels en Richtlijnen Flexikids”) doet
mijns inziens niet ter zake. Het boekje is op eigen initiatief samengesteld, de inhoud wordt door
de houder bepaald en behoeft derhalve dan ook niet beoordeeld te worden. (Regels die nl. voor
iedere dag gelden worden gezien als alledaagse routine regels).
Met vriendelijke groet,
Sandra van der Horst
Houder
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