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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft
een onaangekondigd jaarlijks onderzoek.
Op donderdag 19 augustus 2021 is BSO (buitenschoolse opvang) Buitenspel in opdracht van de
gemeente Oldebroek bezocht voor een jaarlijks onderzoek op basis van risico-gestuurd toezicht.
Het onderzoek heeft zich met name gericht op de kwaliteit van de dagelijkse praktijk.
De wijze waarop het onderzoek is uitgevoerd is afgestemd op de huidige maatregelen omtrent
Covid-19 afgestemd vanuit de overheid.

Beschouwing
Vanaf 22 juli 2019 vindt er buitenschoolse opvang plaats op BSO Buitenspel van Stichting
Kindcentrum Oldebroek in Wezep. De BSO is gevestigd op de locatie van voetbalvereniging WHC.
Op deze locatie vindt uitsluitend opvang plaats in de vakanties, vooralsnog de zomervakantie.
Deze locatie staat geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang met 50 kindplaatsen.
Zowel de beroepskrachten op locatie als de leidinggevende hebben zich coöperatief getoond.
Documenten zijn tijdig opgestuurd.
Inspectiegeschiedenis
Onderzoek voor registratie
06-05-2019; Uit het onderzoek is gebleken dat de houder grotendeels voldoet aan de getoetste
kwaliteitsvoorschriften. Hoewel er tekortkomingen zijn vastgesteld, vormen deze geen
belemmering om een beschikking af te geven voor het exploiteren van een kindercentrum.
Onderzoek na registratie
05-08-2019; Uit het onderzoek na registratie is gebleken dat, na herstelaanbod binnen het domein
Veiligheid en gezondheid, wordt voldaan aan de onderzochte kwaliteitsvoorschriften.
Jaarlijks onderzoek 2020
03-08-2020; Aan de getoetste voorschriften wordt voldaan, op 1 kwaliteitsvoorschrift na.
Dit betreft een kwaliteitsvoorschrift binnen het domein "Ouderrecht".
Nader onderzoek 2021
02-03-2021; Het voorschrift waar niet aan werd voldaan bij het jaarlijks onderzoek van 2020 is
meegenomen in dit onderzoek. Gebleken is dat de houder zich heeft ingespannen om aan het
kwaliteitsvoorschrift te voldoen. De houder voldoet aan het onderzochte voorschrift.
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Bevindingen op hoofdlijnen
Aan de getoetste kwaliteitsvoorschriften wordt voldaan.
In onderstaand inspectierapport is verder toelichting te lezen.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder
duidelijk hoe hij/zij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent:
Het bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden
en de overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft de houder onderwerpen zoals de indeling
en grootte van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid.
De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch
beleid.
Van de beoordeelde eisen staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.
Pedagogisch beleid
Stichting Kindcentrum Oldebroek, waaronder deze locatie valt, kent een algemeen pedagogisch
beleidsplan buitenschoolse opvang. Tevens heeft elke locatie een pedagogisch werkplan, zo ook
BSO buitenspel.
De beroepskrachten zijn op de hoogte gesteld van het pedagogisch beleidsplan. Er is voorafgaand
aan de zomervakantie een overleg geweest over deze BSO, hierbij zijn afspraken doorgenomen en
gemaakt die gelden voor deze BSO en is het pedagogisch beleidsplan is doorgenomen.
Uit de praktijkobservatie en uit het gesprek met de beroepskracht blijkt dat de beroepskracht
handelt conform het pedagogisch beleid zoals is vastgelegd.
Pedagogische praktijk
Tijdens de inspectie op donderdagochtend in de zomervakantie zijn er 16 kinderen aanwezig en 2
beroepskrachten.
Tijdens de inspectie zijn de kinderen aan het vrij spelen, binnen en later ook buiten.
Om te toetsen of in de praktijk gehandeld wordt conform het pedagogisch beleid heeft een
observatie plaatsgevonden.
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Op de volgende aspecten van verantwoorde kinderopvang is toegezien:
1. Er wordt op een sensitieve en responsieve manier met kinderen omgegaan. Er is respect voor
de autonomie van kinderen, grenzen worden gesteld aan en structuur wordt geboden voor het
gedrag van kinderen. Dit gebeurt op een manier dat kinderen zich emotioneel veilig en
geborgen kunnen voelen.
2. Kinderen worden spelenderwijs uitgedaagd in de ontwikkeling van: motorische vaardigheden;
cognitieve vaardigheden; taalvaardigheden; creatieve vaardigheden. Dit gebeurt zodanig dat
kinderen in staat worden gesteld steeds zelfstandiger te functioneren in een
veranderende omgeving.
3. Kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en
vaardigheden worden bijgebracht. Kinderen worden in staat gesteld steeds zelfstandiger
relaties met anderen op te bouwen en te onderhouden.
4. Kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen
aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang
met anderen en een actieve participatie in de maatschappij.
Het volgende is onder andere geobserveerd ten aanzien van de pedagogische basisdoelen (waarbij
de schuingedrukte tekst uit het veldinstrument is overgenomen en de tekst daarna een uitwerking
daarvan is in zoals deze is geobserveerd in de praktijk):
Kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen voelen;
Er heerst een ontspannen, open sfeer in de groep
Energie en sfeer
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.
Tijdens de inspectie is gezien dat de sfeer rustig is, kinderen zijn bezig met het spel en doen dit
langere tijd. Beroepskrachten spreken kinderen aan op gedrag, bijvoorbeeld als kinderen stoeien
en bieden dan alternatieven. De kinderen reageren hier passend op.
Welbevinden
Het welbevinden van de kinderen is redelijk tot goed. De meeste kinderen zijn ontspannen en bezig
met hun spel. De meeste kinderen genieten van de dingen die gebeuren en die zijzelf kunnen; ze
tonen blijdschap, plezier en trots. Ze zijn met interesse bezig, alleen of met anderen/vriendjes.
Tijdens de inspectie is gezien dat alle aanwezige kinderen bezig zijn met spel. Veel kinderen zijn
van begin tot het eind van de inspectie (minimaal een uur) bezig met hetzelfde spel, bijvoorbeeld
aan de legotafel, het maken van armbandjes van kleine elastiekjes, met auto's spelen. De kinderen
zijn betrokken bij het spel/activiteit die zij doen. Ze zijn rustig.
Kinderen in staat zijn steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende
omgeving
Er is wederzijdse interactie tussen beroepskrachten en individuele kinderen
Aandacht
De beroepskrachten tonen hun betrokkenheid door met aandacht naar individuele kinderen te
luisteren en aan te sluiten op de inhoud en reikwijdte van wat een kind vertelt. Zij houden intussen
contact met de rest van de groep, zonder dat de persoonlijke gerichtheid op het kind hieronder
lijdt.
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De beroepskrachten sluiten aan bij het spel van de kinderen, een beroepskracht zit bij de kinderen
die bezig zijn met het maken van een armbandje. Ondertussen houdt de beroepskracht andere
kinderen in de gaten en loopt er naartoe indien nodig. Kinderen zoeken ook uit zichzelf de
beroepskracht op, bijvoorbeeld om te vertellend dat het kind naar het toilet moet. De
beroepskracht reageert hierop. Ook als kinderen in de groep rennen, reageert de beroepskracht
hierop en biedt een alternatief.
Op een gegeven moment gaan een aantal kinderen buiten spelen, er wordt voor gezorgd dat de
beroepskracht deze kinderen in de gaten kan houden, hetzij door zelf buiten te zijn, hetzij door in
de deuropening te zitten.
Conclusie
De houder biedt verantwoorde buitenschoolse opvang door ervoor zorg te dragen dat:
•
Kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen voelen;
•
Kinderen in staat zijn steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving;
•
Kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties met anderen op te bouwen en te
onderhouden;
•
Kinderen worden gestimuleerd om respectvol om te gaan met anderen en actief te participeren
in de maatschappij.

Gebruikte bronnen
•
•
•
•

Interview (beroepskrachten op locatie)
Observatie(s)
Pedagogisch beleidsplan
Pedagogisch werkplan (versiedatum 02-08-2021)
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Personeel en groepen
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
Binnen de buitenschoolse opvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste
basisgroepen. Er moet voldoende personeel op elke groep zijn. Hoeveel beroepskrachten nodig
zijn, is afhankelijk van het aantal kinderen en hun leeftijd.
Elke beroepskracht moet een geldig diploma hebben en ingeschreven staan in het Personenregister
Kinderopvang. Een pedagogisch beleidsmedewerker begeleidt de beroepskrachten in hun werk.
In de basisgroepen spreken de beroepskrachten Nederlands met elkaar en met de kinderen.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een
beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
De wijze waarop de houder zijn beleid voert met betrekking tot de verklaring omtrent het gedrag
en het personenregister kinderopvang, is op basis van een steekproef onderzocht.
De inschrijving in het personenregister kinderopvang kan alleen plaatsvinden indien de
beroepskracht/persoon in het bezit is van een verklaring omtrent gedrag die voldoet aan de
voorschriften. Tevens moeten de personen zijn gekoppeld aan de juiste houder, in dit geval
Stichting Kindcentrum Oldebroek.
De volgende personen zijn meegenomen in de steekproef:
•
de aanwezige personen, in dit geval twee beroepskrachten.
Alle hierboven genoemde personen zijn ingeschreven en gekoppeld aan de houder in het
personenregister kinderopvang.
Conclusie
Uit de steekproef is gebleken dat de houder zorgdraagt voor het voldoen aan de voorschriften met
betrekking tot de verklaring omtrent gedrag en het personenregister kinderopvang.
Opleidingseisen
Beroepskrachten
Het kwaliteitsvoorschrift dat beroepskrachten beschikken over een passende opleiding is
gecontroleerd door het diploma van de aanwezige beroepskrachten tijdens de inspectie te
beoordelen. Op deze locatie zijn beroepskrachten werkzaam, die tijdens schoolweken op een
reguliere BSO werkzaam zijn van dezelfde houder. Deze beroepskrachten worden daar
steekproefsgewijs beoordeeld op het beschikken van een passend diploma.
Beide aanwezige beroepskrachten zijn in het bezit van een passende opleiding zoals opgenomen in
de meest recent aangevangen cao kinderopvang, namelijk gespecialiseerd pedagogisch
medewerker, mbo-4.
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Pedagogisch beleidsmedewerker/coach
De houder heeft de functie pedagogisch beleidsmedewerker gesplitst. Er is 1 persoon aangesteld
als pedagogisch coach en er zijn 3 personen die taken vervullen in het kader van de pedagogisch
beleidsmedewerker.
De houder heeft 1 pedagogisch coach aangesteld voor de coaching. Deze is in het bezit van het
diploma HBO Sociaal Pedagogische hulpverlening.
Dit diploma kwalificeert voor deze functie.
De medewerkers die taken vervullen in het kader van de pedagogisch beleidsmedewerker moeten
vanuit het functieprofiel een hbo-werk- en denkniveau hebben. Het is aan de houder om te bepalen
of de medewerkers geschikt zijn voor deze functie en dit wordt derhalve dan ook niet beoordeeld.
Conclusie
Er wordt voldaan aan de opleidingseisen.
Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
Op de dag van de inspectie zijn er 16 kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar. Er zijn 2
beroepskrachten. Hiermee zijn er voldoende beroepskrachten aanwezig voor het aantal aanwezige
kinderen.
Tevens zijn de aanwezigheidslijsten en is het personeelsrooster opgestuurd. Hieruit blijkt dat er
voldoende beroepskrachten worden ingezet op het aantal aanwezige kinderen.
B-k-r tijdens pauze
De beroepskracht heeft aangegeven dat ze omstebeurt om pauze gaan, beide een uur.
De beroepskracht geeft aan dat de andere beroepskracht een uur alleen blijft op locatie. Mogelijk is
er iemand van de voetbalvereniging. De houder heeft aangegeven dat met de voetbalvereniging
WHC is afgesproken dat er altijd een vrijwilliger op het park aanwezig is. Dus dat een
beroepskracht nooit alleen op het park is. Dit behoort dan beschreven te zijn in het beleid
veiligheid en gezondheid.
Als de groep kinderen het niet toelaat, wordt ervoor zorggedragen dat er iemand van kantoor komt
in de pauzemomenten.
De beroepskracht geeft aan 's ochtend bij het begin niet af te wijken en dat aan het eind van de
dag de eerste beroepskracht pas weg mag als er nog 11 kinderen over zijn.
Niet van toepassing
Er zijn geen stagiaires op deze locatie en tevens geen beroepskrachten in opleiding, de
voorwaarden hieromtrent zijn dan ook niet van toepassing. De afwijking van de beroepskrachtkind-ratio gedurende schoolweken is bij deze locatie niet van toepassing. Er vindt hier immers
alleen vakantie-opvang plaats.
Conclusie
Er wordt voldaan aan de kwaliteitsvoorschriften betreffende het aantal beroepskrachten.
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Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Beleid
In het pedagogisch werkplan is hierover het volgende opgenomen:
Stamgroep vakantieopvang: "Er is een 7-groep en een 7+groep. Bij binnenkomst krijgen de
kinderen die 7- zijn een stempel op hun hand. De pedagogisch medewerker die deze kinderen
begeleidt, heeft ook eenzelfde stempel. Tevens is de stempel herkenbaar op de tafel geplakt zodat
de kinderen weten bij welke stamtafel zij horen.....De tafels staan in zogenaamde zones. ....De
tafels krijgen voetbaltermen zodat het kind weer bij welke tafel hij hoort."
Gedurende de vakantieperiode is er een wisselend aantal kinderen op de BSO aanwezig, dit is
terug te zien in de aanwezigheidslijsten. Het wisselt van 4 aanwezige kinderen tot 37 aanwezige
kinderen. De houder heeft beschreven hoe dit wordt vormgegeven met wisselende aantallen: "Er
wordt gestart met 20 kinderen. Vanaf 20 kinderen wordt er overgegaan tot splitsing 7- groep en
7+groep."
Observatie
Tijdens de inspectie zijn 16 kinderen en twee beroepskrachten. De helft van de kantine wordt
gebruikt. Er is derhalve niet gesplitst. Dit is gezien en aangegeven.
Conclusie
Er wordt zorggedragen voor de stabiliteit van de opvang voor kinderen.

Gebruikte bronnen
•
•
•
•
•
•
•
•

Interview (beroepskrachten op locatie)
Observatie(s)
Personenregister Kinderopvang
Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten
Plaatsingsoverzicht
Pedagogisch werkplan (versiedatum 02-08-2021)
Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s)
Groepsregels en afspraken vakantie BSO Buitenspel bij WHC, versiedatum 28-6-2021

10 van 17
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 19-08-2021
BSO Buitenspel te Wezep

Veiligheid en gezondheid
Binnen dit domein wordt bij dit jaarlijks onderzoek alleen gekeken of de houder ervoor zorgdraagt
dat er gedurende de buitenschoolse opvang te allen tijde ten minste één volwassene aanwezig is
die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen.
Hieronder volgt de bevinding en de beoordeling hierover.
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
In het pedagogisch werkplan wordt het volgende beleid beschreven ten aanzien van EHBO/BHV:
"De PM'ers zijn geschoold in BHV en EHBO."
Uit de aangeleverde documenten van de houder en uit inspecties op andere locaties blijkt dat dit
beleid wordt gevoerd.
Beide aanwezige beroepskrachten zijn in het bezit van een geldig EHBO-certificaat van hetzij het
NiBHV, eerste hulp bij werken met kinderen, hetzij het Oranje Kruis.
Conclusie
De houder draagt er zorg voor dat er altijd een volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor
het verlenen van EHBO.

Gebruikte bronnen
•

EHBO-certificaten
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum
draagt er zorg voor dat in de buitenschoolse opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt
gehandeld.
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang )
Pedagogische praktijk
In het kader van het bieden van verantwoorde buitenschoolse opvang, draagt de houder van een
kindercentrum er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin
kinderen zich bevinden:
a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de
autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt
geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen
voelen;
b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden,
cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat
te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving;
c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en
vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties
met anderen op te bouwen en te onderhouden;
d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen
aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met
anderen en een actieve participatie in de maatschappij.
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 11 Besluit kwaliteit kinderopvang )
Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn:
a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum;
b. de participerende ouder;
c. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een
uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een
onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden
opgevangen;
d. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen worden opgevangen;
e. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over
de kinderen die worden opgevangen;
f. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd
hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn
of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres.
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Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met f
ingeschreven in het personenregister kinderopvang.
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang )
Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het
personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder van een kindercentrum kan de
persoon zijn werkzaamheden aanvangen.
(art 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang )
Opleidingseisen
Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent
aangevangen cao Kinderopvang.
Een beroepskracht meertalige buitenschoolse opvang beschikt daarbij over een bewijsstuk waaruit
blijkt dat hij de Duitse, Engelse of Franse taal voor de deelvaardigheden gesprekken voeren, lezen,
luisteren en spreken beheerst op ten minste niveau B2 van het Europees Referentiekader (ERK)
voor talen.
(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 1, 2 en 19a Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7
lid 1 Regeling Wet kinderopvang )
Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9a lid 3 Regeling
Wet kinderopvang)
Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires
De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat
wordt opgevangen, met dien verstande dat:
- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige
kinderen in een basisgroep wordt bepaald op grond van de rekenregels.
(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2, 3, 4, 8 en bijlage 1 onderdeel b
en c Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9c Regeling Wet kinderopvang )
Indien de afwijkende inzet van het aantal beroepskrachten, als bedoeld in artikel 16 lid 4 Besluit
kwaliteit kinderopvang, ertoe leidt dat slechts één beroepskracht op het kindercentrum wordt
ingezet, is ter ondersteuning van deze beroepskracht ten minste één andere volwassene in het
kindercentrum aanwezig.
(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 16 lid 6 Besluit kwaliteit kinderopvang )
Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Bij buitenschoolse opvang vindt de opvang plaats in basisgroepen. Een kind wordt opgevangen in
één basisgroep. De maximale grootte van de basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in
bijlage 1, onderdeel b van het Besluit kwaliteit kinderopvang.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang )

13 van 17
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 19-08-2021
BSO Buitenspel te Wezep

Veiligheid en gezondheid
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende de buitenschoolse opvang
te allen tijde ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van
eerste hulp aan kinderen conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie
gestelde nadere regels.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9b Regeling
Wet kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening

: BSO Buitenspel

Website

: http://www.skgo.nl

Aantal kindplaatsen

: 50

Gegevens houder
Naam houder

: Stichting Kindcentrum Oldebroek

Adres houder

: Wolthuisweg 5

Postcode en plaats

: 8091 EB Wezep

Website

: www.skgo.nl

KvK nummer

: 41035874

Aansluiting geschillencommissie

: Ja

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD

: GGD Noord- en Oost-Gelderland

Adres

: Postbus 3

Postcode en plaats

: 7200 AA Zutphen

Telefoonnummer

: 088-4433000

Onderzoek uitgevoerd door

: Mw. T. Dudok van Heel

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente

: Oldebroek

Adres

: Postbus 2

Postcode en plaats

: 8096 ZG OLDEBROEK
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Planning
Datum inspectie

: 19-08-2021

Opstellen concept inspectierapport

: 24-08-2021

Zienswijze houder

: 25-08-2021

Vaststelling inspectierapport

: 26-08-2021

Verzenden inspectierapport naar houder

: 26-08-2021

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 26-08-2021

Openbaar maken inspectierapport

: 31-08-2021

16 van 17
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 19-08-2021
BSO Buitenspel te Wezep

Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
Wij zijn enorm trots op het behaalde resultaat, geen handhaving.
Deze vakantie hebben wij wederom genoten van een fantastisch vakantieaanbod bij Buitenspel.
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