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Marijtje Doets te Almere 

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 aangekondigd nader onderzoek. 
In dit nader onderzoek zijn de items waaraan tijdens de reguliere inspectie niet aan werd voldaan, 
opnieuw beoordeeld. De overtredingen betrof het domein Veiligheid en gezondheid.  

 
Beschouwing 
Op 8 november 2016 heeft er een reguliere inspectie plaatsgevonden op de BSO van Marijtje 
Doets, locatie Makasserweg 66. Tijdens de inspectie blijkt dat niet aan alle voorwaarden wordt 
voldaan. Er zijn overtredingen geconstateerd op het domein Veiligheid en gezondheid. 
  
Naar aanleiding van het handhavingsadvies heeft de houder een brief van gemeente Almere 
ontvangen met daarin een hersteltermijn. Deze was gegeven tot 31 maart 2017.  
  
Op 4 april heeft de toezichthouder de BSO onaangekondigd bezocht. Uit het gesprek met de 
beroepskracht en controle van de overtredingen, blijkt dat deze inmiddels hersteld zijn. Het plan 
van aanpak, zoals gewerkt wordt op Marijtje Doets, is extra onder de aandacht gebracht.  
  
  

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Marijtje Doets te Almere 

 

Observaties en bevindingen 

 

Veiligheid en gezondheid 

 
Uit de vorige inspectie kwam het volgende naar voren:  
  
"Risico's waarvan beleid niet conform praktijk was: 
 1 fles limonade is niet afgedekt 
 Een tas met macaroni en saus ligt op de grond (voor locatie Malmo) 
 Geen papieren handdoeken in de toiletten aanwezig 
 Fruit wordt door de kinderen (appel) gewassen in de toilet 
 Na het toiletgebruik wassen de kinderen hun handen niet en wordt niet gecontroleerd 
 Er ligt een thermometer in de koelkast (uit het overzicht blijkt dat de temperatuur van de 

koelkast steeds 7 of 8 graden is). 
Verder zijn er een aantal acties van februari die nog niet allemaal gerealiseerd zijn: 
 Rubber van de koelkast vervangen: maatregel nieuwe koelkast (nog niet gerealiseerd) 
 Vervangen platen van het plafond (niet niet gerealiseerd) 
 Tegels van de blauwe kamer moeten vervanger worden (nog niet gerealiseerd) 
  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
Op 4 april is de toezichthouder op locatie geweest. De volgende risico's zijn gecontroleerd:  
 Kan met limonade was afgedekt 
 Papieren handdoeken waren in de toiletten aanwezig 
 Fruit wordt niet meer door de kinderen in de toilet gewassen. Fruit wordt bij aankoop eerst 

gewassen en dan op de schaal gelegd of de beroepskrachten wassen het zelf eerst voor het 
snijden. 

 Handen wassen na het toiletgebruik wordt nu steeds gecontroleerd. Doordat er nu 3 
beroepskrachten op de groep staan, kan het overzicht beter verdeeld worden. 

 Er ligt een thermometer in de koelkast die 4 graden aangeeft. Uit het overzicht blijkt dat de 
temperatuur van de laatste week tussen de 4-5 graden steeds was. 

Verder zijn de acties van februari inmiddels allemaal gerealiseerd:  
 De koelkast is inmiddels helemaal vervangen. 
 De plafondplaten en tegels zijn vervangen.  
De beroepskracht vertelt dat de beroepskrachten na het vorige inspectierapport een vergadering 
hebben gehad waarbij de bovengenoemde risico's weer onder de aandacht zijn gebracht.  
  
De overtredingen zijn hersteld.  
  
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (beroepskracht) 
 Observaties (binnenruimte) 
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Marijtje Doets te Almere 

 

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) 

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) 

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) 

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) 
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Marijtje Doets te Almere 

 

Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Marijtje Doets 
Website : http://www.marijtjedoets.nl 
Aantal kindplaatsen : 40 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Jenneke B.V. 
Adres houder : Willem de Vlaminghstraat 31 
Postcode en plaats : 1335PP Almere 
Website : www.marijtjedoets.nl 
KvK nummer : 32132673 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Flevoland 
Adres : Postbus 1120 
Postcode en plaats : 8200BC LELYSTAD 
Telefoonnummer : 088-0029910 
Onderzoek uitgevoerd door :  R. Ramsanjhal 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Almere 
Adres : Postbus 200 
Postcode en plaats : 1300AE ALMERE 
 
Planning 
Datum inspectie : 04-04-2017 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 11-04-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 11-04-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 11-04-2017 

Openbaar maken inspectierapport :  
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