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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 Bijdehand is gevestigd in school De Regenboog. 

Op deze locatie vindt ook peuteropvang plaats van dezelfde houder. 

De BSO is geopend op de maandag, dinsdag en donderdag zowel voor schooltijd als na schooltijd.  

  

Tijdens de inspectie zijn er drie kinderen aanwezig met één beroepskracht. 

Zowel de beroepskracht op locatie als de leidinggevenden hebben zich coöperatief getoond bij deze 

inspectie. 

  

Inspectiegeschiedenis 

• Onderzoek voor registratie 11-2-2019; Uit het onderzoek is gebleken dat de 

houder voldoet aan de getoetste kwaliteitsvoorschriften. 

• Onderzoek na registratie 03-09-2019; Bij dit onderzoek wordt voldaan aan de onderzochte 

kwaliteitsvoorschriften. 

•  Jaarlijks onderzoek 14-07-2020; Tekortkoming betreft het domein "Ouderrecht".  

• Nader onderzoek 02-03-2021; De houder heeft zich ingespannen om aan het 

kwaliteitsvoorschrift te voldoen. De inspanningen hebben geleid tot voldoende herstel op het 

onderzochte kwaliteitsvoorschrift binnen dit nader onderzoek. 

• jaarlijks onderzoek 01-02-2022;  Er wordt voldaan aan de getoetste 

kwaliteitsvoorschriften. 

  

Bevindingen in hoofdlijnen 

Tijdens dit onderzoek wordt voldaan aan de getoetste kwaliteitsvoorschriften. 

  

Een verdere toelichting is 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 

 

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

Pedagogisch beleid 

De houder heeft een beleidsplan opgestuurd: "Beleid pedagogisch werkplan BSO ‘Bijdehand’ 2023" 

In dit plan worden o.a. de volgende onderwerpen beschreven: 

• Vier opvoedingsdoelen; 

• Dagindeling; 

• Ondersteuning pedagogisch medewerker door andere volwassenen/collega’s; tijdens de 

inspectie was er een groepshulp aanwezig. Mede om kinderen te halen van de naastgelegen 

school; 

• Spelen en spelmateriaal; De beroepskracht laat samen met een kind het speelmateriaal zien 

wat aanwezig is in de kast. De ruimte oogt vooral gericht op de peuteropvang, die ook plaats 

vindt in deze ruimte. Het speelmateriaal is ook voor oudere BSO-kinderen; 

• Interactie tussen het kind en de pedagogisch medewerker; Het is een kleine groep en er is 

veel interactie tussen de beroepskracht en de kinderen. De kinderen vertellen hun verhaal aan 

tafel, en de beroepskracht doet mee met een spelletje die de kinderen spelen. 

 

Conclusie: 

De houder voldoet aan de gestelde voorwaarde betreffende het pedagogisch beleid en het 

handelen conform het plan. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Gesprek beroepskracht(en) 

• Observatie(s) 

• 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; 

• aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires; 

• stabiliteit van de opvang voor kinderen. 

 

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

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De aanwezige beroepskracht en de groepshulp zijn ingeschreven en gekoppeld in het PRK aan de 

houder. 

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

stagiaires 

Op de groep staat tijdens deze inspectie één beroepskracht met een groepshulp. 

Het kan ook zijn dat een stagiaire wordt ingezet op de groep om naast de beroepskracht te staan 

ter ondersteuning. 

Het kindaantal komt niet boven de 10 kinderen uit per dag. 

  

Conclusie: 

De houder voldoet aan de onderzochte voorwaarden. 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

De opvang vindt plaats in één basisgroep. 

De locatie is drie dagen geopend, te weten maandag, dinsdag en donderdag. 

Maandag zijn er 9 kinderen aanwezig met 1 beroepskracht. 

Dinsdag zijn er 6 kinderen aanwezig met 1 beroepskracht 

Donderdag zijn er 8 kinderen aanwezig met 1 beroepskracht. 

Naast de beroepskracht staat een stagiaire of groepshulp voor het halen van de kinderen. 

  

conclusie: 

De houder voldoet aan de onderzochte voorwaarden. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Gesprek beroepskracht(en) 

• Observatie(s) 

• Personenregister Kinderopvang 

• Landelijk Register Kinderopvang 

• Website 

• Presentielijsten 
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Accommodatie 

 

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

• eisen aan ruimtes. 

 

Hieronder staat de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Eisen aan ruimtes 

De BSO maakt gebruik van een oude gymzaal van school die omgebouwd is tot een groepsruimte 

die tevens voor de peuteropvang ook wordt gebruikt. 

De houder heeft een plattegrond opgestuurd. De ruimte is voldoende voor het aantal kinderen. 

  

De BSO-ruimte beschikt over een hoge tafel en er zijn speelhoeken gecreëerd, zoals een 

bouwhoek, een zithoek en een huishoek. Op het oog doet het meer aan voor de peuteropvang. 

 

De beroepskracht laat samen met de kinderen zien dat zij ook speelmateriaal hebben voor de 

oudere kinderen zoals: 

- duplo 

- brooddeeg 

- scoobidou touwtjes 

- Lego 

- WE spelcomputer 

- Playmobil. 

 

Dit alles is opgeruimd in een kast die speciaal voor de BSO is. 

  

Buitenruimte 

Voor het buitenspelen wordt gebruik gemaakt van de buitenspeelruimte van school. 

  

Conclusie 

Er wordt voldaan aan de eisen aan ruimtes. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Gesprek beroepskracht(en) 

• 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) 

 

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 en gekoppeld aan de houder. 

(art 1.50 lid 3 en 1.48d 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) 

 
 

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) 
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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) 

 

Indien de inzet van het aantal in te zetten beroepskrachten als bedoeld in art 16 lid 2 Besluit 

kwaliteit kinderopvang ertoe leidt dat in het kindercentrum slechts één beroepskracht aanwezig is, 

is tevens een volwassene beschikbaar die telefonisch bereikbaar is en die binnen vijftien minuten in 

het kindercentrum aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit.  

De houder van een kindercentrum informeert de bij het kindercentrum werkzame personen over de 

naam en het telefoonnummer van deze persoon. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 16 lid 5 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) 

 

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en 

bespreekt, indien wenselijk, de ontwikkeling van het kind met de ouders. Tevens is de mentor voor 

de ouders en het kind aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het 

kind. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 18 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

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 Bijdehand 

Website : http://www.skgo.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000021365148 

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 : 02-02-2023 

Opstellen concept inspectierapport : 14-02-2023 

Zienswijze houder : 15-02-2023 

Vaststelling inspectierapport : 15-02-2023 

Verzenden inspectierapport naar houder : 15-02-2023 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 15-02-2023 

Openbaar maken inspectierapport : 20-02-2023 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

 

Wederom zijn we erg blij met geen handhaving voor deze locatie. Wij zullen ook dit jaar weer ons 

uiterste best doen om de kwaliteit te houden zoals deze is.  

Onze dank voor het positieve inspectierapport. We blijven ons inzetten en kijken uit naar onze 

nieuwbouw voor deze locatie! 

  

 

 

 

 

 

 

 


