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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 aangekondigd jaarlijks onderzoek. 
 
 

Beschouwing 
 
Er heeft een inspectie plaats gevonden op 19 juni 2018 bij BSO Vrij Spel. De BSO is gevestigd in 
een eigen pand in Elspeet.  
 
Tijdens de inspectie zijn er 12 kinderen aanwezig met twee beroepskrachten. De houder is ook 
aanwezig tijdens de inspectie. 

Er wordt verzorging en opvoeding geboden aan kinderen van 4 jaar tot de leeftijd waarop deze 
kinderen kunnen deelnemen aan het voortgezet onderwijs. 

  
Inspectiegeschiedenis: 
  
Maart 2016 Nader onderzoek:  

Het betreft een overtreding op de voorwaarde: 
 Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende 

beroepskwalificatie zoals in de cao kinderopvang is opgenomen. Dit is hersteld op 7 maart 
2018 
 

Juni 2017: 
 Geen overtredingen 

  
Verdere toelichting is te lezen in onderstaand rapport. 
 
 
Advies aan College van B&W 
 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Binnen dit domein wordt getoetst of de houder verantwoorde buitenschoolse opvang biedt op het 
domein van het pedagogisch klimaat. Dit domein bestaat uit het hebben van een pedagogisch 
beleidsplan waarin diverse onderdelen moeten worden beschreven. 
Tevens dient de houder ervoor zorg te dragen dat het pedagogisch beleidsplan in de praktijk wordt 

uitgevoerd. 
  
Door het uitvoeren van het pedagogisch beleidsplan dient de houder 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 een actieve 
participatie in de maatschappij. 
 

Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt, naast het pedagogisch beleidsplan van 
de houder, gebruik gemaakt van het Veldinstrument observatie pedagogische praktijk 4-12 jaar, 
om bovenstaande te beoordelen. 
  

Om een helder beeld te krijgen van beleid, visie en praktijk is het beleidsplan gecontroleerd op 
inhoud en volledigheid en getoetst aan de hand van de praktijkobservatie. 
  
 
Pedagogisch beleid 
 

De houder heeft het beleidsplan aan de toezichthouder gegeven. 
Het pedagogisch beleidsplan is geschreven voor zowel de BSO als de peuteropvang. 
Het pedagogisch beleidsplan dateert van 29-05-2018. 

Aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: 
 In hoofdstuk 2 staat het stuk Pedagogisch handelen beschreven. 
 concrete beschrijving van de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de aspecten van 

verantwoorde buitenschoolse opvang 

 concrete beschrijving van de wijze waarop de mentor de verkregen informatie over de 
ontwikkeling van het kind met de ouders bespreekt 

 concrete beschrijving van de tijden waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan 
vereist is op basis van het aantal aanwezige kinderen 

  
 
Verantwoorde buitenschoolse opvang 

 
Het bieden van verantwoorde buitenschoolse opvang op pedagogisch gebied gebeurt middels 
het zorg dragen van het uitvoeren van het pedagogisch beleidsplan. 
  
Binnen het domein ' pedagogisch klimaat' is een observatie uitgevoerd naar de uitvoering van het 
pedagogisch beleidsplan in de praktijk om zo een helder beeld te krijgen. 

Deze observatie vond plaats op een dinsdagmiddag 19 juni 2018. 
Er is geobserveerd op de BSO groep waar op dat moment twee beroepskrachten aanwezig zijn. In 
totaal zijn er 12 kinderen aanwezig. 
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De volgende aspecten zijn geobserveerd: 
- binnenkomst uit school 

- vrij spelen 
- eten en drinken 
- buiten spelen 

  
Op de volgende aspecten van verantwoorde kinderopvang is toegezien: 
  
A.) Er wordt op een sensitieve en responsieve manier met kinderen 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; 

Individuele aandacht (4-12) 
De beroepskrachten reageren op een warme en ondersteunende manier op kinderen. Zij gaan op 
een ongedwongen manier om met ieder kind 
Kinderen krijgen de tijd om hun verhaal te doen. De beroepskracht geeft ieder kind de aandacht. 
Een meisje is moe en zondert zich af. De beroepskracht heeft dit gezien en gaat samen met het 
kindje zitten spelen. 

  

Structuur en flexibiliteit (4-12) 
De kinderen komen binnen gaan eerst spelen, daarna aan tafel om te eten en drinken. Er is daarna 
een keuze, maar omdat het zo mooi weer is gaat men buitenspelen. 
De kinderen zijn vrij in het mee doen met een activiteit of zelf vrij spelen. 
Dit is een bewuste keuze, maar dit geeft voor de kinderen wel duidelijkheid. 
  

Energie en sfeer (4-12) 
Er is een aangename sfeer in de groep. De meeste kinderen tonen in hun gedrag dat ze zich op 
hun gemak voelen. De beroepskrachten ogen rustig en kalm. Hebben oog voor ieder kind. Spelen 
mee met de groep wat leuk is voor de kinderen. 
De kinderen zelf ogen ook rustig en kalm. 
 
B.)Kinderen worden spelenderwijs 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; 
Wederkerigheid (4-12) 

De beroepskrachten en de kinderen waarderen elkaars aanwezigheid door samen te praten, naar 
elkaar te luisteren, plezier te maken en ervaringen te delen. 

Aan tafel worden er gesprekjes gevoerd over onder andere verjaardagen vieren. De beroepskracht 
betrekt alle kinderen bij het gesprek door aan iedereen vragen te stellen over het onderwerp. De 
kinderen genieten zichtbaar van de aandacht 
  
Aandacht (4-12) 
De beroepskrachten tonen hun betrokkenheid door met aandacht naar individuele kinderen te 
luisteren terwijl ze contact houden met de rest van de groep. Een beroepskracht gaat met een kind 

apart spelen, het kind is moe van schoolactiviteiten. Tijdens dit houdt ze de rest van de groep in de 
gaten. 
  
Programma (4-12) 
Kinderen krijgen zowel binnen als buiten de mogelijkheid om zelf te kiezen wat ze willen doen. Het 
programma bestaat uit vrij spel en groepsactiviteiten. Kinderen mogen over het algemeen zelf 
kiezen of ze meedoen met een activiteit. Een aantal activiteiten staan vast en worden als groep 

uitgevoerd. (Bijvoorbeeld: samen eten en drinken) 
Zo wordt er buiten gevoetbald. Als een aantal kinderen dit niet meer leuk vinden wordt er in 

overleg gekozen voor een ander spel. 
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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; 
Begeleiden en feedback (4-12) 
Buiten is een groepje kinderen zelfstandig een spel aan het spelen. Zonder direct in te grijpen 

houdt de beroepskracht de situatie in de gaten. Als een kind pijn heeft stopt ze het spel en geeft 
aan wat er is. De kinderen wachten netjes en gaan weer verder als het kindje zich weer bij de 
groep voegt. 
  
Leren samenspelen (4-12) 
De kinderen mogen allemaal mee doen met het spel. Niemand wordt buitengesloten. De 
groep accepteert ook iedereen die wil mee spelen. 

  
  
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. 
Structuur (4-12) 

In de ruimte is informatie aanwezig waardoor kinderen weten welke regels er gelden. Op hoogte 

van de kinderen hangen de groepsregels die gelden voor de groep. Kinderen wordt ook geleerd 
welke regels er zijn. 
ZO is een regel niet rennen tussen de tafels. 1 jongen rent toch en die wordt geroepen door de 
beroepskracht. Ze vraagt of de jongen de regel nog weet van rennen op de groep. De jongen geeft 
het aan en gaat opnieuw lopend door de groep. 
  

Sociale oefenplaats (4-12) 
Kinderen worden aangezet tot sociaal gedrag. Een kind wil graag wat vertellen tegen de 
beroepskracht maar die is een ander kind aan het helpen. De beroepskracht vraagt aan het kind of 
die even wil wachten omdat ze even bezig is. 
  
Voorbeeldfunctie (4-12) 
De beroepskrachten geven kinderen het goede voorbeeld van sociale vaardigheden in de omgang 

met anderen. De beroepskrachten praten rustig met de kinderen, geven aan wat er verwacht wordt 
en wat wel of niet mag. 
 
Gebruikte bronnen: 

 Interview 
 Observaties 

 Pedagogisch beleidsplan 
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Personeel en groepen 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘Personeel en groepen’. Per aspect 

worden eerst de gegevens beschreven van het kindcentrum. Daarna volgt een oordeel op basis van 
de wettelijke criteria. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
 

De beroepskrachten, die tijdens de inspectie werkzaam zijn op deze groep zijn gekoppeld in het 
personenregister. 
  
Hiermee wordt voldaan aan de eisen van de wet kinderopvang. 
 
 
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen 

 

Deze voorwaarden is niet beoordeeld omdat er geen leerlingen worden ingezet. 
 
 
Aantal beroepskrachten 
 
Tijdens de inspectie zijn er 12 kinderen aanwezig met twee vaste beroepskrachten. 

  
Er is geen sprake van afwijking omdat de openingstijden 3 uur per dag zijn. 
 
 
Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
 

De groep bestaat uit één groep van maximaal 20 kinderen. 
De maandag bestaat uit 4 kinderen. 
De dinsdag bestaat uit 12 kinderen. 
De donderdag bestaat 4 kinderen. 
De vrijdag bestaat uit 6 kinderen. 

  
Hiermee wordt voldaan aan de eisen van de wet kinderopvang. 

 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Interview 
 Observaties 
 Presentielijsten 
 Check in personenregister 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Uit de wet kinderopvang vloeien bepalingen voort die stellen dat de houder moet zorgdragen voor 

een verantwoord veiligheidsbeleid en gezondheidsbeleid en een meldcode kindermishandeling en 
huiselijk geweld. 
  
Een aantal onderdelen uit het veiligheids- en gezondheidsbeleid komen aan de orde bij het 
onderzoek. Dit geldt bijvoorbeeld voor: 
 Het veiligheidsbeleid en gezondheidsbeleid 

 De EHBO-kwalificaties. 
  
De bevindingen hieromtrent worden hieronder beschreven en beoordeeld. 
  
 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 

De houder heeft het beleidsplan veiligheid en gezondheid gegeven aan de toezichthouder tijdens de 

inspectie. Deze dateert van mei 2018. ( deze was ook al gestuurd) 
De houder draagt zorg voor dat de beroepskrachten handelen naar dit beleid. 
Voorbeeld is dat de kinderen hun handenwassen voordat ze aan tafel gaan. 
  
De beroepskrachten hebben beide een EHBO diploma van het Oranje kruis. 
Deze is afgenomen en voldoet aan de eisen van de wet kinderopvang. 

  
Hiermee wordt voldaan aan de eisen van de wet kinderopvang. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Interview 

 Observaties 
 Risico-inventarisatie veiligheid 
 Risico-inventarisatie gezondheid 
 Huisregels/groepsregels 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder draagt er zorg voor dat 
in de buitenschoolse opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 
(art 1.49 lid 1 en 2, 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Verantwoorde buitenschoolse opvang 

In het kader van het bieden van verantwoorde buitenschoolse opvang, draagt de houder 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 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; 

c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum 
exploiteert en waar kinderen worden opgevangen; 
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 
de kinderen die worden opgevangen; 
e. 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 e 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang, bedoeld in artikel 1.48d van de Wet. De 
verklaring omtrent het gedrag is bij inschrijving in het personenregister kinderopvang niet ouder 
dan twee maanden. 

 
Voor personen die op 28 februari 2018 op basis van de artikelen 9a en 9b van het Besluit landelijk 
register kinderopvang en register buitenlandse kinderopvang (zoals dat geldt op 28 februari 2018) 
continu worden gescreend geldt een overgangsbepaling en verwerkt de minister de gegevens in 
het personenregister kinderopvang in de periode die loopt van 1 maart 2018 tot 1 juli 2018. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang; art 17d Regeling Wet kinderopvang; art 18a Besluit landelijk register 
kinderopvang, register buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang) 
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De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling op basis van het 

burgerservicenummer, met de in artikel 1.50 derde lid van de Wet genoemde personen inclusief 
hemzelf. 
(art 1.48d lid 2 en 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 kan de persoon zijn 
werkzaamheden aanvangen. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

Aantal beroepskrachten 

De verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 
kinderen in een basisgroep (beroepskracht-kindratio) wordt bepaald op grond van tabel 2 in bijlage 
1a, onderdeel b bij het besluit en de daarbij behorende rekenregels.  

Gebruik kan worden gemaakt van de rekentool op de website www.1ratio.nl  
 
In afwijking hiervan kunnen voor en na de dagelijkse schooltijd alsmede gedurende vrije middagen 
van de basisschool voor ten hoogste een half uur per dag minder beroepskrachten worden ingezet, 
met dien verstande dat ten minste de helft van het aantal beroepskrachten wordt ingezet. 

 

Indien bij buitenschoolse opvang per dag ten minste tien aaneengesloten uren opvang wordt 
geboden, kunnen, op vrije dagen van de basisschool of tijdens de schoolvakanties, in afwijking van 
het aantal minimaal in te zetten beroepskrachten, voor ten hoogste drie uren per dag minder 
beroepskrachten worden ingezet. Dit met inachtneming van de in het pedagogisch beleidsplan 
vastgestelde tijden waarop minder beroepskrachten kunnen worden ingezet dan minimaal vereist 
op grond van de beroepskracht-kindratio alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan 
wordt afgeweken.   

 
Gedurende de uren dat minder beroepskrachten worden ingezet wordt ten minste de helft van het 
aantal vereiste beroepskrachten ingezet. De afwijkende inzet kan op de dagen van de week 
verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder a en 16 lid 1, 2 en 4 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 1a, onderdeel b van het Besluit kwaliteit kinderopvang.  

Het vereiste van opvang in één basisgroep geldt niet: 
- indien kinderen bij activiteiten als beschreven in het pedagogisch beleidsplan de basisgroep 
verlaten;   
- indien met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders het kind gedurende een 
tussen houder en ouders overeengekomen periode worden opgevangen in één andere basisgroep 
dan de vaste basisgroep. 
De eis ten aanzien van de maximale groepsgrootte geldt niet indien kinderen bij activiteiten als 

beschreven in het pedagogisch beleidsplan de groep verlaten. 
(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 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) 

De houder 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 art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 8 
Regeling Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : BSO Vrij Spel 

Website : http://www.bsovrijspel.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000032316674 
Aantal kindplaatsen : 20 
 
Gegevens houder 
Naam houder : mevr. W.M. Jongetjes e/v van de Steeg 

KvK nummer : 63396726 
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 : Nunspeet 
Adres : Postbus 79 
Postcode en plaats : 8070 AB NUNSPEET 
 
Planning 

Datum inspectie : 19-06-2018 
Opstellen concept inspectierapport : 21-06-2018 
Zienswijze houder : 22-06-2018 

Vaststelling inspectierapport : 25-06-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 25-06-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 25-06-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 28-06-2018 
 

 
 



 

12 van 12 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 19-06-2018 
BSO Vrij Spel te Elspeet 

Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

Wij zijn heel blij met dit rapport. 
Wij willen de kinderen een fijne en veilige plek bieden bij Vrij Spel. 
Het is dan goed om terug te lezen dat dit ook zo ervaren wordt. 

  
  
met vriendelijke groet, 
Wilmy van de Steeg 

 
 
 

 
 

 
 
 

 


