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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 Bengels is gehuisvest in basisschool De Rank, en maakt gebruik van hetzelfde lokaal als de 

peuteropvang. 

Deze BSO verleent opvang op maandag, dinsdag en donderdag. De woensdag en vrijdag vindt de 

opvang plaats bij BSO de Vlinder. 

De beroepskrachten zijn betrokken en mee coöperatief tijdens het onderzoek 

 

Inspectiegeschiedenis: 

• Jaarlijks onderzoek 03-07-2018; uit het onderzoek is naar voren gekomen dat niet aan 

wettelijke voorschriften is voldaan binnen de domeinen 'Pedagogisch klimaat' en 'Veiligheid en 

gezondheid'. 

• Nader onderzoek 22-03-2019; de tekortkomingen in het domein 'Pedagogisch klimaat' zijn 

hersteld. Uit het onderzoek is tevens gebleken dat nog niet volledig wordt voldaan aan de 

wettelijke eisen in het domein 'Veiligheid en gezondheid'. 

• Nader onderzoek 02-07-2019: de tekortkoming is hersteld. 

• Jaarlijks onderzoek 21-11-2019; Aan de getoetste voorschriften wordt voldaan.  

• In 2020 heeft er ten gevolge van de landelijke maatregelen om de verspreiding van Covid-19 

tegen te gaan, geen inspectie plaatsgevonden. 

• jaarlijks onderzoek 04-11-2021; Aan de getoetste voorschriften is voldaan 

 

Huidige bevindingen: 

Aan de getoetste voorschriften wordt voldaan. 

Wel is de huidige ruimte extra meegenomen in het onderzoek 

 

De bevindingen zijn terug te lezen in het rapport. 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 

 

 In het hoofdstuk ‘Pedagogisch klimaat’ beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

• pedagogisch beleid; 

• pedagogische praktijk. 

 

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

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 Bengels. 

De houder heeft deze opgestuurd: 

 

Beleid pedagogisch werkplan BSO Bengels’ 2022. 

In dit plan wordt o.a. het volgende beschreven: 

• Pedagogische visie 

• Pedagogische werkplan en pedagogisch beleid 

• Groepsgrootte en leeftijdsopbouw  

• Combinatiegroep 

• Dagindeling 

• Opendeurenbeleid 

 

Uit de praktijkobservatie en uit het gesprek met de beroepskracht blijkt dat de beroepskracht 

handelt conform het pedagogisch beleid zoals is vastgelegd. 

Pedagogische praktijk 

In de Wet kinderopvang, artikel 1.49 lid 1 staat beschreven: 

Een houder van een kindercentrum biedt verantwoorde buitenschoolse opvang, waaronder wordt 

verstaan: het in een veilige en gezonde omgeving bieden van emotionele veiligheid aan kinderen, 

het bevorderen van de persoonlijke en sociale competentie van kinderen en de socialisatie van 

kinderen door overdracht van algemeen aanvaarde waarden en normen. 

 

Bij algemene maatregel van bestuur zijn nadere regels gesteld met betrekking tot deze aspecten 

van verantwoorde kinderopvang, namelijk: 

 

A. De houder draagt er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase 

waarin kinderen zich bevinden, op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt 

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. 
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B. De houder draagt er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase 

waarin kinderen zich bevinden, kinderen spelenderwijs worden 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. 

 

C. De houder draagt er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase 

waarin kinderen zich bevinden, 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. 

 

D. De houder draagt er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase 

waarin kinderen zich bevinden, 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. 

 

Situatie: 

De observatie heeft in de middag na schooltijd plaatsgevonden.  

Geobserveerd zijn de volgende activiteiten: 

- Vrij spel 

- Tafelmoment 

- Buiten spelen 

 

Observatie A: 

Contact/affectie                                                 

De beroepskrachten laten merken dat ze de kinderen accepteren zoals ze zijn; ze geven 

complimentjes, maken grapjes, knuffelen, hebben oogcontact en treden bemoedigend op als een 

kind dat nodig heeft. 

De beroepskrachten gaan makkelijk met de kinderen om. Ze spreken ze aan op een vriendelijke 

maar duidelijk toon zodat de kinderen weten wat er verwacht wordt. Er is een duidelijk contact 

tussen de kinderen en de beroepskrachten. 

 

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. 

De beroepskrachten zorgen voor een ontspannen sfeer zodat ieder kind zich gezien en gehoord 

voelt. Ieder kind krijgt ook wel de aandacht die zij willen of nodig hebben. 

De beroepskrachten zijn er voor de kinderen en dat is te merken aan de sfeer op de groep. 
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Observatie B: 

Vrije tijd/ ontspanning                                    

Kinderen hebben de mogelijkheid om zich te ontspannen en/of schooldrukte af te reageren. 

Zodra de kinderen binnen komen gaan ze, als ze willen, direct naar buiten. De beroepskracht geeft 

aan dat zij dit bewust doen. De kinderen kunnen eerst buiten uitrazen voordat ze met z'n allen aan 

tafel gaan. 

 

Programma                                                   

Het programma bestaat uit vrij spel en gestructureerde individuele en groepsactiviteiten.  

De activiteiten zijn gevarieerd en bieden zowel rustmomenten als actieve uitdaging. 

De kinderen starten met buiten even hun energie kwijt kunnen na een schooldag, daarna aan tafel 

en eet en drink moment. De beroepskracht legt daarna uit wat het programma is. 

Er komt vanmiddag iemand van de organisatie "Goed Bezig". Dit is een organisatie die sport en 

spel geeft in het kader van bewegen. 

De kinderen wordt gevraagd om in ieder geval de start mee te doen en kijken of de activiteit leuk 

vindt. Als je de activiteit echt niet leuk vindt mag je ook iets anders gaan doen geeft de 

beroepskracht aan. 

Het programma is duidelijk voor de kinderen. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview anders namelijk: (beroepskrachten) 

• Observatie(s) 

• Pedagogisch beleidsplan 

• Pedagogisch werkplan 
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Personeel en groepen 

 

 In het hoofdstuk ‘Personeel en groepen’ beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

• verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang; 

• opleidingseisen; 

 

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

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 onderzocht. 

   

De beide beroepskrachten zijn ingeschreven en gekoppeld aan de houder in het personenregister 

kinderopvang. 

  

Conclusie 

De houder draagt zorg voor het voldoen aan de voorschriften met betrekking tot de verklaring 

omtrent gedrag en het personenregister kinderopvang. 

Opleidingseisen 

Van de twee beroepskrachten die op deze locatie werkzaam zijn is bekeken of zij beschikken over 

een passende opleiding conform de meest recent aangevangen cao: 

• MDGO-AW 

• gespecialiseerd pedagogisch medewerker niveau 4 

  

De beroepskrachten beschikken met deze diploma's over een passende opleiding conform de meest 

recent aangevangen cao.  
 

Gebruikte bronnen 

• Observatie(s) 

• Personenregister Kinderopvang 

• Landelijk Register Kinderopvang 

• Diploma/kwalificatie beroepskrachten 
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Accommodatie 

 

In het hoofdstuk ‘Accommodatie’ beoordeelt de toezichthouder het volgende onderwerp: 

• Eisen aan de binnenruimte 

 

Hieronder staat de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Eisen aan ruimtes 

De houder heeft de beschikking met de BSO over dezelfde ruimte als de peuteropvang. 

Het aantal kinderen dat geregistreerd staat is 20. 

De groepsruimte zelf is geschikt voor 14 kinderen. 

De houder beschrijft in het pedagogisch beleidsplan dat de middenruimte en de gymzaal gebruikt 

worden. 

De gymzaal kan alleen ingezet worden als deze ruimte vrij is voor de BSO ten tijde dat de BSO 

geopend is. 

De ruimte van de gymzaal is ongeveer 56 m2 die van het lokaal 52 m2.  

Totaal zou er dan 108 m2 ruimte zijn. Dit zou precies voor de opvang van 30 kinderen kunnen zijn. 

Op dit moment zit de houder alleen op dinsdag op 15 kinderen uitkomen. 

 

De hal kan niet meegerekend worden omdat deze ook naar de toiletten en gezien wordt als 

verkeersruimte. 

De houder geeft aan dat de gymzaal inderdaad na schooltijd gebruikt kan worden door de  

bso-kinderen. 
 

 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder 

• Observatie(s) 

• Plattegrond 
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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; 
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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) 

 
 

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) 

 

Accommodatie 

 

Eisen aan ruimtes 

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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : S.K.O. "Bengels" 

Website : http://www.skgo.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000024604399 

Aantal kindplaatsen : 20 

 

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 : 25-10-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 04-11-2022 

Zienswijze houder : 07-11-2022 

Vaststelling inspectierapport : 08-11-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 08-11-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 08-11-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 11-11-2022 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

 

Als organisatie zijn wij erg blij met de inhoud van ons inspectierapport, niet handhaven. Op een 

mooie wijze is de werkwijze in beeld gebracht. Onze dank hiervoor. Net als bij alle andere 

inspecties zal SKO aandacht blijven geven om de kwaliteit te blijven waarborgen.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 


