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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. 

 
Beschouwing 
Algemeen 
BSO Oranje-Nassau is onderdeel van Christelijke Kinderopvang Papendrecht. Deze organisatie 

biedt kinderopvang op diverse locaties in Papendrecht. 
Op 1 april 2016 is kindercentrum Oranje-Nassau geopend. Kindcentrum Oranje-Nassau is een 
samenwerkingsproject van basisschool Oranje-Nassau en kinderopvang Papendrecht. In het 

kindercentrum is kinderdagverblijf Puk & Co en de buitenschoolse opvang gevestigd. 
 
Locatie 
BSO Oranje-Nassau wordt tijdens schoolweken, op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag 

gesplitst in een onderbouw- en bovenbouw groep. De onderbouwgroep is gevestigd aan de 
Duivenstraat 68 in hetzelfde gebouw als de dagopvang en peuterspeelzaal. De bovenbouwgroep is 
gevestigd aan de Leeuwerikstraat 7, in de hal van de gelijknamige basisschool. De twee gebouwen 
zijn met elkaar verbonden door aangrenzende pleinen. 
 
Op BSO- Oranje Nassau worden in de onderbouw maximaal twintig kinderen opgevangen. Dit zijn 

kinderen in de leeftijd van vier tot zeven jaar. Op woensdag en vrijdag worden de kinderen van de 
bovenbouw samengevoegd met de kinderen van de onderbouw in de groepsruimte van de 
onderbouw. Dit geldt tevens tijdens de voorschoolse opvang en na 17.30 uur. 
 

 
Inspectiegeschiedenis 
In maart 2016 heeft een inspectie voor registratie plaatsgevonden; opname in het landelijke 

register per 15 maart 2016. 
In juni 2016 heeft een onderzoek na registratie plaatsgevonden waarin alle voorwaarden uit de 
Wet kinderopvang zijn beoordeeld. Uit het onderzoek is gebleken dat de houder voldoet aan de 
getoetste voorwaarden. 
Op 15 november 2017 heeft een jaarlijks inspectiebezoek plaatsgevonden. In dit onderzoek is een 
aandachtspunt geconstateerd met betrekking tot de uitvoering van het pedagogisch beleid en een 
tekortkoming met betrekking tot het plan van aanpak gezondheid/uitvoering plan van aanpak 

gezondheid betreffende voedselveiligheid. 
 
 
Huidige inspectie 
Tijdens het jaarlijks onderzoek, d.d. 15 november 2017, is een tekortkoming geconstateerd met 

betrekking tot het plan van aanpak gezondheid en de uitvoering van het plan van aanpak 

gezondheid, betreffende voedselveiligheid. Naar aanleiding van de geconstateerde overtreding is 
de gemeente een handhavingstraject gestart. Op 11 april 2018 heeft er een nader onderzoek 
plaatsgevonden, waarin het plan van aanpak en de uitvoering van het plan van aanpak betreffende 
de voedselveiligheid opnieuw is beoordeeld. 

 

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

 

Veiligheid en gezondheid 

 
  
 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 
Plan van aanpak gezondheid/ uitvoering met betrekking tot voedselveiligheid 

Tijdens het jaarlijks onderzoek, d.d. 15 november 2017, is een tekortkoming geconstateerd met 

betrekking tot het plan van aanpak gezondheid en de uitvoering van het plan van aanpak 
gezondheid, betreffende de voedselveiligheid.  
 
Op de buitenschoolse opvang worden tijdens de lunch warme maaltijden aangeboden. Deze 
maaltijden worden een maal per week op donderdag op de locatie bezorgd door cateraar 'Royal 
Food' en opgewarmd door de buitenschoolse opvang. 
Het plan van aanpak werd opgenomen in het algemeen gezondheidsbeleid en tevens werd er op 

enkele punten verwezen naar het document 'De hygiënecode kleine instellingen', uitgegeven door 
de Brancheorganisatie Kinderopvang. 
In het plan van aanpak gezondheid, gaf 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. De toezichthouder constateerde dat in het 
gezondheidsbeleid geen concrete maatregelen opgenomen zijn met betrekking tot welke minimum 

temperatuur de maaltijden in de kern opgewarmd dienen te worden. Wanneer koude, eerder 

bereidde maaltijden bij het opwarmen niet opgewarmd worden tot een minimumtemperatuur van 
75 graden in de kern, kan dat gezondheidsrisico's met zich meebrengen. 
  
Ten tijde van het betreffende inspectiebezoek werden de maaltijden opgewarmd in een magnetron 
en vervolgens zonder de temperatuur van de maaltijden te controleren, opgediend op de borden 
van de kinderen. Uit een gesprek met de beroepskrachten bleken zij niet te weten tot welke 

minimum temperatuur de koude, tevens eerder bereide maaltijden opgewarmd dient te worden. 
  
Hieruit bleek dat de beschreven en genomen maatregelen in de praktijk met betrekking tot het 
opwarmen van voedsel, de gezondheidsrisico's niet voldoende reduceren. 
  
Constatering huidig inspectie onderzoek 

Naar aanleiding van het vorige jaarlijks inspectieonderzoek heeft de houder direct maatregelen 

getroffen. De houder heeft zijn beleid met betrekking tot het opwarmen van maaltijden direct 
aangepast en op 22 februari toegestuurd naar de toezichthouder. In het beleid, bestaande uit het 

document 'Plan van Aanpak beperking gezondheidsrisico “opwarmen maaltijd”' zijn aanvullende 
maatregelen opgenomen met betrekking tot de minimum temperatuur van de maaltijden bij het 
opwarmen en het opdienen van de maaltijden.  
In het beleid is opgenomen dat de kerntemperatuur van de maaltijden minimaal 75 graden dient te 
zijn na het opwarmen en minimaal 60 graden bij het serveren van de maaltijden. De houder heeft 
tevens een samenvatting van de hygiënecode gemaakt voor de beroepskrachten en verklaart dat 
beide beleidsdocumenten zijn toegestuurd aan de beroepskrachten. Daarnaast heeft de 

leidinggevende het betreffende beleid besproken met de beroepskrachten, waarna de samenvatting 
een tijd bij de magnetron heeft gehangen ter ondersteuning. 
Ten tijde van het huidige inspectiebezoek worden de maaltijden door een beroepskracht 
opgewarmd met de magnetron. De beroepskracht verklaart de maaltijden op te warmen tot 75 
graden en uit te delen aan de kinderen wanneer de temperatuur minimaal 60 graden is. De 

beroepskracht meet de temperatuur van de maaltijden met een speciaal daarvoor bestemde 
thermometer. Bij het opdienen is de kerntemperatuur van de maaltijd 60 graden. 
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Conclusie: 

Uit bovenstaande constateringen blijkt dat de houder voldoende maatregelen heeft opgenomen in 
het beleid met betrekking tot het opwarmen van maaltijden en de beroepskrachten werken 
conform het betreffende beleid. Hiermee worden de gezondheidsrisico's met betrekking tot 
voedselveiligheid voldoende gereduceerd en is de tekortkoming hersteld. 
 
Gebruikte bronnen: 

 Inspectieonderzoek 15 november 2017 
 Observaties inspectiebezoek d.d. 11 april 2018 
 Gesprekken met de beroepskrachten d.d. 11 april 2018 
 Plan van Aanpak beperking gezondheidsrisico “opwarmen maaltijd”, versie februari 2018, 

ontvangen op 22 februari 2018 
 Aandachtspunten hygiënecode, versie onbekend, ontvangen op 22 februari 2018 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Veiligheid en gezondheid 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder 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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : BSO Oranje-Nassau 

Website : http://www.kinderopvangpapendrecht.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000030020468 
Aantal kindplaatsen : 20 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Christelijke Kinderopvang Papendrecht 

Adres houder : Goudenregenstraat 15 

Postcode en plaats : 3353VA Papendrecht 
KvK nummer : 60866519 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : Dienst Gezondheid en Jeugd 
Adres : Postbus 166 
Postcode en plaats : 3300AD DORDRECHT 

Telefoonnummer : 078-7708500 
Onderzoek uitgevoerd door :  Mw. A.J.T. van den Berg 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Papendrecht 
Adres : Postbus 11 
Postcode en plaats : 3350AA PAPENDRECHT 
 

Planning 
Datum inspectie : 11-04-2018 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 16-04-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 17-04-2018 
Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 17-04-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 08-05-2018 

 
 
 
 

 
 
 

 


