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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. 

 

Beschouwing 

BSO Buitenspel is gevestigd op de locatie van voetbalvereniging WHC. De locatie is alleen geopend 

in de zomervakantie. 

Deze locatie staat geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang met 50 kindplaatsen. 

 

De beroepskrachten hebben zich coöperatief getoond. 

Documenten zijn tijdig opgestuurd door de houder. 

 

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. 

 

jaarlijks onderzoek  

19-08-2021; Aan de getoetste kwaliteitsvoorschriften wordt voldaan   

 

Bevindingen op hoofdlijnen 

Aan de getoetste kwaliteitsvoorschriften die in dit onderzoek zijn meegenomen 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 

De houder heeft een document opgestuurd 

Beleid pedagogisch werkplan Vakantie BSO Buitenspel Concept Versiedatum:2-8-2021. 

 

In dit beleid is het volgende o.a. beschreven: 

• Stamgroepen  

• Mentor  

• Groepsgrootte en leeftijdsopbouw 

• Combinatiegroep 

• Beroepskrachten  

• Ondersteuning pedagogisch medewerker door andere volwassenen 

 

De houder beschrijft duidelijk over het samenvoegen van de verschillende BSO's in de vakantie. 

Ook wordt er geschreven over de verdeling van leeftijden zoals de 7- en 7+ groep. 

 

De beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch beleidsplan. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de wettelijke eis betreffende het pedagogisch beleid. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview anders namelijk: (beroepskrachten) 

• Observatie(s) 

• Pedagogisch beleidsplan 

• Pedagogisch werkplan 
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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 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 en gecontroleerd 

• 2 x de beroepskrachten 

• 1x de BBL’er 

• 1x de groepshulp 

 

Alle hierboven genoemde personen zijn ingeschreven en gekoppeld aan de houder in het 

personenregister kinderopvang. 

 

Conclusie 

Uit onderzoek is gebleken dat de houder zorgdraagt voor het voldoen aan de voorschriften met 

betrekking tot de verklaring omtrent gedrag en het personenregister kinderopvang. 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 

stagiaires 

Tijdens de inspectie zijn er in totaal 20 kinderen aanwezig. 

Hier zijn twee vaste beroepskrachten van de BSO aanwezig, een medewerker in opleiding, en een 

groepshulp. 

De beroepskrachten houden zich vooral bezig met de kinderen, de groepshulp richt zich meer op 

de taken zoals afwassen, drinken en eten klaar maken. 

 

De houder heeft het contract opgestuurd van de BBl’er. Zij wordt tijdens deze inspectie extra 

ingezet. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de wettelijke eis. 
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Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

De opvang vindt plaats in één groep bestaande uit diverse bso-kinderen van meerdere  

bso-groepen. 

Dit is een vakantie-bso. 

Ouders tekenen ook een contract om hun kind op deze BSO te laten opvangen. 

Als er te veel kinderen zijn (meer dan 50) dan gaan de kinderen in overleg naar een andere BSO. 

De ouders en kinderen worden hiervan dan op de hoogte gesteld. 

 

Conclusie 

Er wordt voldaan aan de kwaliteitsvoorschriften betreffende de stabiliteit voor de kinderen. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Observatie(s) 

• Personenregister Kinderopvang 

• Landelijk Register Kinderopvang 

• Diploma/kwalificatie beroepskrachten 

• Plaatsingsoverzicht 

• Presentielijsten 

• Pedagogisch werkplan 
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Veiligheid en gezondheid 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De houder moet zorgen voor veilige en gezonde opvang. Hiervoor heeft de houder vastgelegd wat 

de risico’s zijn voor de veiligheid en gezondheid van kinderen. Ook beschrijft de houder: wat hij/zij 

doet om risico’s klein te houden, hoe de kinderen met kleine risico’s leren omgaan en hoe 

beroepskrachten handelen als er toch iets gebeurt. En de houder besteedt aandacht aan het risico 

op grensoverschrijdend gedrag. 

 

De houder betrekt medewerkers bij het maken van dit veiligheid- en gezondheidsbeleid. De houder 

zorgt ervoor dat de beroepskrachten handelen volgens het beleid. 

 

Er is een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de houder moet de kennis en het 

gebruik van deze meldcode bevorderen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De aanwezige beroepskrachten zijn in het bezit van een geldig EHBO-certificaat van het NIBHV, 

eerste hulp bij werken met kinderen. 

De certificaten van het NIBHV zijn geldig t/m oktober 2022. 

 

Conclusie 

De houder draagt er zorg voor dat er altijd een volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor 

het verlenen van EHBO. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Observatie(s) 

• EHBO certifica(a)t(en) 
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Accommodatie 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De binnenruimte en de buitenruimte moeten groot genoeg zijn. Ook zijn de ruimtes voor de 

kinderen veilig en toegankelijk. De inrichting van de ruimtes stimuleert de kinderen om te spelen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Eisen aan ruimtes 

De ruimte van de voetbalvereniging is zeer ruim. 

In de ruimtes staan tafels die gebruikt kunnen worden voor diverse knutselactiviteiten zoals 

schilderen, tekenen, lezen. 

De tafels om aan te eten en drinken zijn ook aanwezig. Deze worden vrijgehouden van activiteiten. 

In de ruimte zijn diverse materialen van de BSO aanwezig zoals een keukentje, bouwhoek, 

autohoek. Ook is er een bso-kast met materialen meegenomen naar deze ruimte. 

De ruimte kan afgesloten worden met ene tussen vouwdeur. Deze staat een klein beetje open 

omdat men via de ruimte naar het toilet kan.  

De keuken wordt afgesloten met een deur en de kinderen mogen daar niet komen. 

 

De buitenruimte is het voetbalveld van de voetbalclub. De kinderen kunnen en mogen hier vrij op 

spelen. De beroepskracht geeft aan welke buitenruimte de kinderen kunnen en mogen spelen. 

Deze is afgezet met hekken. 

Er voldoende ruimte voor de kinderen om te spelen. 

Tijdens de inspectie zijn er ook 5 kinderen aan het voetballen, twee met de frisbee en 13 kinderen 

zijn binnen aan het spelen. Ieder kind is bezig met een activiteit. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de wettelijke eis betreffende de accommodatie. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview anders namelijk: (beroepskrachten) 

• Pedagogisch beleidsplan 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 

maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de tijden 

waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal 

aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en 

wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimumaantal 

beroepskrachten op grond van de beroepskracht-kindratio kan op de dagen van de week 

verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 

(art 1.50 lid 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de taken 

die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de buitenschoolse opvang kunnen 

uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder e 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. 

 

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) 
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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) 

 

De inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs geschiedt overeenkomstig de voorwaarden 

opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

Bij het bepalen van de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs wordt rekening 

gehouden met de opleidingsfase waarin zij zich op dat moment bevinden. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2, 7 en 8 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9c Regeling 

Wet 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) 

 

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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Accommodatie 

 

Eisen aan ruimtes 

De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden 

opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en 

de leeftijd van de op te vangen kinderen. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum 

aanwezig kind. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang)Een kindercentrum 

beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind. De 

buitenspeelruimte is bij voorkeur aangrenzend aan het kindercentrum. In het geval een 

buitenspeelruimte niet aangrenzend is, is deze gelegen in de directe nabijheid van het 

kindercentrum en voor kinderen toegankelijk en veilig bereikbaar. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 3 Besluit kwaliteit 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 :  de heer D. Terlien 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Oldebroek 

Adres : Postbus 2 

Postcode en plaats : 8096 ZG OLDEBROEK 
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Planning 

Datum inspectie : 26-07-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 02-08-2022 

Zienswijze houder : 04-08-2022 

Vaststelling inspectierapport : 04-08-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 04-08-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 04-08-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 09-08-2022 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 

 

Graag willen wij formeel reageren op ons inspectierapport. Wij zijn wederom erg blij met het 

inspectierapport; geen handhaving. Wij zullen met aandacht en zorg blijven werken aan onze 

kwaliteit binnen onze organisatie. Onze hartelijke dank! 

 

 

 

 

 

 

 


