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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.
Dit jaarlijks onderzoek heeft de toezichthouder gedaan op basis van risicogestuurd toezicht.
De GGD’en in Nederland werken volgens een model voor risicogestuurd toezicht. Dit doen zij om
meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken. Uitgebreider onderzoek
waar nodig, minder uitgebreid waar mogelijk.
Op het moment dat dit onderzoek is uitgevoerd heerst er een pandemie. Om verdere verspreiding
van het coronavirus te voorkomen heeft de toezichthouder tijdens het onderzoek de richtlijnen van
het RIVM in acht genomen. Het onderzoek is hierdoor in aangepaste vorm uitgevoerd.
Er heeft een rondgang door het pand plaatsgevonden en er is documentenonderzoek verricht.
Vanwege de coronacrisis is het bezoek op de locatie zo kort mogelijk gehouden.
Eventuele interviews met de houder en/of beroepskrachten zijn op afstand uitgevoerd.

Beschouwing
Buitenschoolse opvang (BSO) de Basisenk maakt onderdeel uit van KOM Kinderopvang Op Maat.
De BSO is gehuisvest in Christelijke Basisschool de Violier in Vaassen. Hier is tevens
kinderdagverblijf Duimelot van dezelfde organisatie gehuisvest. Er vindt op deze BSO naschoolse
opvang plaats op maandag, dinsdag en donderdagmiddag. De buitenspeelruimte van deze locatie is
in 2020 vernieuwd en opnieuw ingericht volgens een natuurlijk concept.
De medewerkers en het management hebben coöperatief meegewerkt aan dit onderzoek.
Inspectiegeschiedenis
Jaarlijks onderzoek 2016: Op de getoetste voorwaarden zijn geen overtredingen geconstateerd.
Jaarlijks onderzoek 2017: Er zijn geen overtredingen geconstateerd.
Jaarlijks onderzoek 2018: Er zijn geen overtredingen geconstateerd.
Jaarlijks onderzoek 2019: Er zijn geen overtredingen geconstateerd. Er heeft een beoordeling van
een uitbreiding naar 44 kindplaatsen plaatsgevonden, met een positief advies tot registratie in het
Landelijk Register Kinderopvang (LRK)
Bevindingen
Er zijn geen overtredingen geconstateerd.
In onderstaand rapport is verdere toelichting te lezen.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
De houder moet aan de volgende eisen voldoen:
De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder
duidelijk hoe hij 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 hij 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.
Het oordeel ten aanzien van de verantwoorde kinderopvang is tot stand gekomen door
waarnemingen tijdens de observatie van de pedagogische praktijk.
Om te toetsen of in de praktijk gehandeld wordt conform het pedagogisch beleid heeft een
observatie plaatsgevonden.
Om een helder beeld te krijgen van beleid, visie en praktijk is een observatie uitgevoerd.
Voor deze observatie is gebruik gemaakt van het ‘Veldinstrument observatie pedagogische praktijk
4-12 jaar’, opgesteld door GGD GHOR Nederland/Nederlands Jeugdinstituut.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken,
gelezen en/of besproken is.
Pedagogisch beleid
KOM Kinderopvang Op Maat B.V., de koepelorganisatie waaronder deze locatie valt, kent een
algemeen pedagogisch beleidsplan met een locatiespecifiek werkplan, te noemen het pedagogisch
beleid.
De beroepskrachten zijn op de hoogte gesteld van het pedagogisch beleid en de oudercommissie
wordt betrokken bij wijzigingen. Het beleid is op locatie in te zien.
Uit de praktijkobservatie blijkt dat de beroepskrachten handelen conform het pedagogisch beleid
zoals is vastgelegd in het algemeen pedagogisch beleidsplan en in het locatiespecifieke werkplan.
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Pedagogische praktijk
In de Wet kinderopvang, artikel 1.49 lid 1 en 2 staat beschreven:
Een houder van een kindercentrum biedt buitenschoolse kinderopvang, 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.
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.
Binnen het domein 'Pedagogisch klimaat' is een observatie uitgevoerd waarbij een toetsing heeft
plaatsgevonden van dit wetsartikel.
Het oordeel ten aanzien van de verantwoorde buitenschoolse opvang is tot stand gekomen door
een veelheid aan waarnemingen tijdens de observatie van de pedagogische praktijk.
Situatie observatie
De observatie vond in de middag na schooltijd plaats. Er werden 2 basisgroepen opgevangen.
Tijdens de observatie vonden de volgende momenten plaats:
•
Buitenactiviteiten: vrij spel;
•
Binnenactiviteiten: vrij spel.
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Het volgende is onder andere geobserveerd in het kader van het bieden van verantwoorde
buitenschoolse opvang (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):
Observatie A
Er heerst een ontspannen, open sfeer in de groep
Bij de start van de observatie spelen de beide basisgroepen buiten en binnen. De kinderen mogen
hun eigen spel bepalen. De kinderen zijn ontspannen en energiek aanwezig. Ze beleven in groepjes
veel plezier met elkaar; er wordt gelachen en gekletst. De kinderen gaan ongedwongen van binnen
naar buiten en bepalen hun eigen spel. De beroepskrachten zijn op afstand begeleidend en
ondersteunend aanwezig. Ze voeren korte gesprekjes met de kinderen.
De beroepskrachten communiceren op kindniveau passend bij de leeftijd van de kinderen.
Ze hurken bij de kinderen, zoeken oogcontact en bieden steun waar nodig. Dit blijkt als een kind in
het spel is gebotst tegen een ander kind. Het kind moet huilen en rent naar de beroepskracht.
De beroepskracht controleert het hoofd van het kind en stelt het kind gerust door het kind te
troosten. Het welbevinden van de kinderen is geborgd op het moment van de observatie.
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.
Observatie B
Kinderen hebben de mogelijkheid om (leer)ervaringen op te doen dankzij de groep, spelmateriaal,
activiteitenaanbod en inrichting
Vrije tijd/ ontspanning
Op de middag van observatie zijn diverse mogelijkheden voor kinderen om in het spel diverse
leerervaringen op te doen. Het heeft geregend. In de buitenruimte is een groep kinderen aan het
spelen met het water wat in plassen op het voorste plein ligt. De kinderen hebben laarzen aan en
vullen emmers met water.
Tijdens de buitenactiviteiten hebben de beroepskrachten een actieve houding. Een beroepskracht
doet bijvoorbeeld een ren-stilstaan en tik-spel met een groepje kinderen. De kinderen en de
beroepskracht beleven veel plezier aan het spel. Binnen doen kinderen rustige activiteiten.
Een groepje kinderen gaat aan tafel tekenen. Een ander kind is verzonken in een fantasiespel met
auto's op het autokleed.
Een kind maakt binnen huiswerk. De beroepskracht vertelt dat ze het kind binnen gaat begeleiden
hierbij. Voordat ze naar binnen gaat stelt ze een jonger kind met een knipoog de vraag: "Kun je tot
100 tellen?"
De kinderen doen ervaringen op waarmee de fijne en grove motoriek, de cognitieve- en
taalontwikkeling, de sociale ontwikkeling, zelfstandigheid en de creatieve fantasie worden
gestimuleerd.
Kinderen hebben de mogelijkheid om zich te ontspannen en/of schooldrukte af te reageren.
Zij kunnen voor activiteiten kiezen die passen bij hun eigen interesse en energieniveau. De
activiteiten passen in algemene zin bij de interesse en het ontwikkelingsniveau van de kinderen.
Conclusie
BSO de Basisenk 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 (artikel 1.49 lid 1 Wet kinderopvang).
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Gebruikte bronnen
•
•
•
•
•

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (e-mailcontact)
Interview (beroepskrachten)
Observatie(s)
Pedagogisch beleidsplan (KOM Kinderopvang 6 november 2020)
Pedagogisch werkplan
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Personeel en groepen
De houder moet aan de volgende eisen voldoen:
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 met een beschrijving van wat er bekeken,
gelezen en/of besproken is.
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
De aanwezige beroepskrachten, de locatiemanager en de pedagogisch coach staan ingeschreven in
het personenregister kinderopvang (PRK) en zijn gekoppeld aan KOM Kinderopvang Op Maat B.V.
waarbij de verklaringen omtrent het gedrag zijn goedgekeurd.
Conclusie
De houder en de in te zetten beroepskrachten zijn in bezit van een geldige verklaring omtrent het
gedrag. Eenieder is ingeschreven in het personenregister kinderopvang.
Opleidingseisen
Diploma's beroepskrachten
De beroepskrachten die worden ingezet beschikken over een diploma die volgens de geldende cao
Kinderopvang een kwalificatie geven voor BSO/NSO.
Pedagogisch beleidsmedewerker
De pedagogisch beleidsmedewerker van KOM die de coaching verzorgt op deze locatie beschikt
over een diploma zoals opgenomen in de cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.
Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
De toezichthouder heeft de dagplanning van kind en personeel ingezien. Tevens is de
het wekelijkse bezettingsoverzicht ingezien.
Op de dag van de observatie vindt opvang plaats in 2 basisgroepen.
•
In basisgroep 1 worden 20 kinderen van 4 tot 13 jaar opgevangen door 2 beroepskrachten;
•
In basisgroep 2 worden 7 kinderen van 4 tot 13 jaar opgevangen door 1 beroepskracht.
De beroepskracht-kindratio is geborgd op het moment van inspectie.
Conclusie
De houder van de BSO zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat wordt
opgevangen.
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Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Op het moment van inspectie worden kinderen opgevangen in de volgende 2 basisgroepen:
•
In basisgroep 1 worden 20 kinderen van 4 tot 13 jaar opgevangen
•
In basisgroep 2 worden 7 kinderen van 4 tot 13 jaar opgevangen
De toezichthouder heeft de presentielijst van week 46 ingezien. Hieruit blijkt dat op deze BSO de
opvang altijd plaatsvindt in 2 basisgroepen
De groepsgrootte van basisgroep 1 is gedurende de week als volgt:
Maandag: 22 kinderen
Dinsdag: 20 kinderen
Donderdag: 18 kinderen
De groepsgrootte van basisgroep 2 is gedurende de week als volgt:
Maandag: 4 kinderen
Dinsdag: 6 kinderen
Donderdag: 10 kinderen
Uit de steekproef genomen uit de aangeleverde gegevens blijkt dat de opvang plaatsvindt in
basisgroepen en dat de maximale grootte van de basisgroep wordt bepaald aan de hand van de
geldende rekenregels
Conclusie
De kinderen worden opgevangen in vaste basisgroepen. De maximale grootte van de basisgroep
wordt bepaald op grond van tabel 2 in bijlage 1, onderdeel b van het Besluit kwaliteit
kinderopvang.

Gebruikte bronnen
•
•
•
•
•
•
•
•

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (e-mailcontact)
Interview (beroepskrachten)
Observatie(s)
Personenregister Kinderopvang
Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten
Presentielijsten (week 46)
Pedagogisch beleidsplan (KOM Kinderopvang 6 november 2020)
Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s)
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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
BSO de Basisenk is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang met 44 kindplaatsen.
De BSO vangt momenteel per dag maximaal 28 kinderen op. Op de dag van het inspectiebezoek
zijn er 27 kinderen aanwezig.
Bevindingen Binnenruimte
De houder heeft de volgende ruimtes in gebruik;
•
BSO-groepsruimte
•
Klaslokaal
•
Hal
's Ochtends is de BSO-groepsruimte tevens in gebruik van de peuteropvang van KDV Duimelot.
Er is geen sprake van een gelijktijdig gebruik van de groepsruimte door het KDV en de BSO.
De BSO-groepsruimte is ingericht met hoge tafels en stoelen en een vide. De vide wordt niet
gebruikt. In de groepsruimte is een hoek ingericht waarbij het concept natuur centraal staat.
Er staat een stellingkast met materialen uit de natuur, afbeeldingen uit de natuur en een weerthermometer.
Verder zijn er verschillende speelhoeken:
•
een bouwhoek met constructiemateriaal
•
een poppen/huishoek
•
een zithoek met tv en aquarium
•
kasten met daarin op de BSO-leeftijd afgestemd spelmateriaal
Er is onlangs een keukenblok in de groepsruimte geplaatst voor de voedselbereiding.
Maatvoering
De houder heeft een plattegrond overlegd bij de inspectie van KDV Duimelot.
De volgende gegevens zijn van deze plattegrond af te leiden:
•
De groepsruimte staat op de plattegrond aangemerkt als verblijfsruimte en heeft een
oppervlakte van 86 m².
•
Het klaslokaal staat op de plattegrond aangemerkt als verblijfsruimte en heeft een oppervlakte
van 65 m².
•
De hal staat op de plattegrond aangemerkt als verkeersruimte. De oppervlakte van de hal kan
niet meeberekend worden in de beschikbare groepsruimte. Alleen ruimtes, die als
verblijfsruimte worden aangemerkt, mogen als binnenruimte worden aangemerkt.
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De beroepskracht vertelt dat het klaslokaal gebruikt wordt voor het eet- en drinkmoment. Op het
moment van het inspectiebezoek heeft het eet- en drinkmoment reeds plaatsgevonden en zijn er
geen kinderen van de BSO in het klaslokaal. De leerkracht van het klaslokaal is aanwezig en
verricht haar werkzaamheden. Het klaslokaal is ingericht op het concept onderwijs met daarvoor
bestemd meubilair.
Aan de hand van de verstrekte informatie op de dag van het inspectiebezoek en plattegrond
oordeelt de toezichthouder dat er voldoende binnenruimte beschikbaar is voor het aantal
aanwezige kinderen.
Aandachtspunten
•
De hal staat op de plattegrond bouwkundig aangemerkt als verkeersruimte en kan niet
meeberekend worden in beschikbare binnenruimte. De vaste BSO-groepsruimte biedt niet
voldoende binnenruimte voor de opvang van 44 kinderen.
•
De schoolse inrichting van de tweede groepsruimte, het klaslokaal, verdient de aandacht van
de houder bij de inzet van het klaslokaal als binnenspeelruimte. De aanwezigheid van de
leerkracht en de inrichting zijn factoren die pedagogisch van invloed zijn bij gebruik van deze
ruimte als binnenspeelruimte voor de BSO.
Buitenruimte
Er is een aan het kindercentrum direct aangrenzende buitenspeelruimte: het schoolplein. Deze
buitenspeelruimte is voor de kinderen direct toegankelijk.
De buitenruimte is onlangs opnieuw ingericht volgens een natuurlijk concept. Er zijn diverse groene
gewassen geplant en er is natuurlijke begroeiing aangelegd. Het schoolplein nodigt hiermee uit
voor natuurlijke exploratie.
Conclusie
Er is voldoende binnen- en buitenruimte welke veilig, toegankelijk en passend zijn ingericht in
overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen op het moment van
inspectie. De houder dient de beschreven aandachtspunten in acht te nemen.

Gebruikte bronnen
•
•
•
•

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (e-mailcontact)
Interview (beroepskrachten)
Observatie(s)
Plattegrond (aangeleverd op 13-2-2020)
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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, 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 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 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.
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Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e
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 en cao Sociaal Werk.
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 Wet kinderopvang; art 15 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9a lid 1 en 2
Regeling Wet kinderopvang)
Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; 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 tabel 2 in bijlage 1, onderdeel b, bij het
besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;
- Indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de basisgroep
verlaten, leidt dit niet tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit
buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten, ten
opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit;
- in afwijking hiervan op grond van het Besluit kwaliteit kinderopvang art.16 lid 4 minder
beroepskrachten zijn ingezet.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2, 3 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 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 12-11-2020
BSO de Basisenk te Vaassen

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 de Basisenk

Vestigingsnummer KvK

: 000038856638

Aantal kindplaatsen

: 44

Gegevens houder
Naam houder

: KOM Kinderopvang Op Maat B.V.

Adres houder

: de Wetstraat 25

Postcode en plaats

: 8172 CK Vaassen

KvK nummer

: 70596662

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. M. Poortinga

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente

: Epe

Adres

: Postbus 600

Postcode en plaats

: 8160 AP EPE
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Planning
Datum inspectie

: 12-11-2020

Opstellen concept inspectierapport

: 17-12-2020

Zienswijze houder

: 21-12-2020

Vaststelling inspectierapport

: 21-12-2020

Verzenden inspectierapport naar houder

: 21-12-2020

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 21-12-2020

Openbaar maken inspectierapport

: 24-12-2020

16 van 17
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 12-11-2020
BSO de Basisenk te Vaassen

Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
Zienswijze houder betreffende het inspectie onderzoek d.d. 12 november 2020 op locatie
BSO Basisenk in basisschool De Violier:
Op 12 november jl. is de inspecteur van de GGD op de locatie van BSO Basisenk geweest voor het
jaarlijkse inspectie onderzoek.
Wij kunnen met trots zeggen dat wij over de inspectie een positief rapport ontvangen hebben van
de inspecteur van de GGD. Onze medewerkers werken er hard aan om de kwaliteit van de opvang
van kinderen op de BSO op een goed niveau te houden en het beste te doen voor de kinderen die
aan ons worden toevertrouwd.
Het is dan ook prettig in het inspectierapport te lezen dat de pedagogische documenten ten
behoeve van het onderzoek op orde zijn, zodat verantwoorde kinderopvang conform wet- en
regelgeving geboden kan worden. De pedagogische praktijk is beoordeeld door een inspecteur van
de GGD en de bevindingen zijn uitgewerkt in dit inspectierapport.
Onze pedagogische medewerkers bieden een hoge mate van veiligheid aan door kinderen
begeleiding en ondersteuning te bieden wanneer nodig, zodat kinderen zich steeds verder kunnen
ontwikkelen naar een stukje zelfstandigheid.
Zowel de binnenruimte als het buitenspeelterrein nodigen kinderen uit om verschillende en
passende activiteiten te doen, zodat zij na een drukke schooldag kunnen spelen en ontspannen.
Wij danken de inspecteur van de GGD voor haar bezoek op de locatie van BSO Basisenk in
basisschool De Violier. De samenwerking met de inspecteur tijdens en na de inspectie verliep erg
prettig.
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