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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.
Dit jaarlijks onderzoek heeft de toezichthouder uitgevoerd 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.

Beschouwing
BSO De Basissprong maakt onderdeel uit van Kinderopvang Op Maat (KOM Kinderopvang). BSO De
Basissprong is op dezelfde locatie gevestigd als kinderdagverblijf Nijntje van dezelfde organisatie.
BSO De Basissprong is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang met 24 kindplaatsen.
BSO De Basissprong biedt alleen voorschoolse opvang (VSO), voor de buitenschoolse opvang gaan
kinderen naar andere BSO's van KOM Kinderopvang.
Inspectiegeschiedenis
2016: Jaarlijks onderzoek:
2017: Jaarlijks onderzoek:
2018: Jaarlijks onderzoek:
groepen';
2019: Jaarlijks onderzoek:

Er zijn geen overtredingen geconstateerd;
Er zijn geen overtredingen geconstateerd;
Er is een overtreding geconstateerd binnen het domein 'Personeel en
Er zijn geen overtredingen geconstateerd.

Voortgang
Uit het huidige onderzoek blijkt dat de houder aan alle onderzochte kwaliteitseisen voldoet.
Een toelichting is te lezen in het onderliggende rapport.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.

3 van 13
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 12-10-2021
BSO De Basissprong te Vaassen

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 locatiemanager van BSO de Basissprong heeft het volgende document via de mail toegestuurd:
•
Pedagogisch werkplan BSO de Basissprong versie: 18 januari 2021.
Uit de observatie blijkt dat de aanwezige beroepskracht handelt conform het pedagogisch beleid
van de houder.
Pedagogische praktijk
In de Wet kinderopvang, artikel 1.49 lid 1 staat beschreven:
Een houder van een kindercentrum biedt verantwoorde 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 en 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.
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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.
Op alle aspecten van verantwoorde kinderopvang is toegezien, de observaties van twee aspecten
staan beschreven.
Situatie praktijkobservatie
De praktijkobservatie vond plaats in de ochtend.
Geobserveerd zijn onder andere de volgende momenten:
•
activiteit.
Observatie aspect A
De beroepskrachten communiceren met de kinderen, de beroepskrachten hebben een vertrouwde
relatie met de kinderen, er heerst een open ontspannen sfeer, kinderen hebben vaste
beroepskrachten en bekende leeftijdsgenootjes om zich heen.
De sfeer op de VSO is aangenaam. De kinderen zijn allemaal bezig met hun activiteit. Ze hebben
onder het tekenen gesprekjes met elkaar en hebben plezier.
De kinderen hebben de autonomie om te kiezen wat ze die ochtend willen doen. De meeste
kinderen kiezen ervoor om te tekenen. De beroepskracht zit bij de kinderen aan tafel. Ze is er voor
de kinderen als ze haar nodig hebben. De kinderen zijn zichtbaar ontspannen als ze aan de tafel
bezig zijn. Aan tafel worden gesprekjes gevoerd met de beroepskracht. Eén van de gesprekjes gaat
over de leeftijd van mensen.
Observatie aspect B
De beroepskrachten ondersteunen en stimuleren de ontwikkeling van (individuele) kinderen,
kinderen hebben de mogelijkheid om (leer) ervaringen op te doen, dankzij de groep, spelmateriaal,
activiteitenaanbod en inrichting.
Bij binnenkomst op de VSO zitten de meeste kinderen aan tafel te kleuren. Ze mogen van de
beroepskracht zelf een kleurplaat uitzoeken. Eén van de kinderen wil graag een andere kleurplaat
dan die in de map zitten. De beroepskracht kijkt samen met het kind naar een geschikte
kleurplaat. Vervolgens wordt de kleurplaat uitgeprint. De beroepskracht zegt tegen het kind: ''Je
kunt hem zelf wel uit de printer halen he?''
De beroepskracht kondigt een aantal minuten van tevoren aan dat het zo tijd is om op te ruimen,
omdat de kinderen naar school moeten. De kinderen trekken na het opruimen zelfstandig de
schoenen en de jassen aan. De beroepskracht is er voor de kinderen voor hulp.

Gebruikte bronnen
•
•
•

Interview (Aanwezige 12-10-2021)
Observatie(s)
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
Tijdens de inspectie is het personenregister kinderopvang (PRK) ingezien.
De aanwezige beroepskracht is ten tijde van de inspectie geregistreerd in het personenregister
kinderopvang en is gekoppeld aan de houder.
De verklaring omtrent gedrag voldoen aan de wettelijke eisen.
Opleidingseisen
De wijze waarop de houder zijn beleid voert met betrekking tot de beroepskwalificaties, is op basis
van een steekproef onderzocht. De steekproef is bepaald door te toetsen of het personeel dat ten
tijde van het onderzoek op de locatie aanwezig was, in het bezit is van een geldende
beroepskwalificatie.
Van deze beroepskracht was het mogelijk om het diploma op locatie in te zien. Het diploma is
overeenkomstig de diploma’s die volgens de geldende cao-kinderopvang een kwalificatie geven.
Kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker
De pedagogisch beleidsmedewerker 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
Tijdens de onaangekondigde inspectie zijn er 9 kinderen aanwezig met 1 beroepskracht.
De verhouding tussen het aantal kinderen op de groep en het aantal ingezette pedagogisch
medewerkers is op het moment van inspectie voldoende volgens de rekentool beroepskrachtkindratio (BKR).
Uit een steekproef op de locatie blijkt uit de presentielijsten en de personeelsroosters dat er
voldoende beroepskrachten ingezet worden voor het aantal op te vangen kinderen.
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Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Op de locatie worden maximaal 22 kinderen van 4-13 jaar opgevangen in 1 basisgroep.

Gebruikte bronnen
•
•
•
•
•
•
•
•

Interview (Aanwezige 12-10-2021)
Observatie(s)
Personenregister Kinderopvang
Diploma/kwalificatie beroepskracht
Presentielijsten
Personeelsrooster
Pedagogisch werkplan
Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s)
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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
Het Certificaat EHBO aan kinderen is ingezien. De aanwezige vaste beroepskracht is gekwalificeerd.
Hiermee wordt geborgd dat er een volwassene aanwezig is voor het verlenen van eerste hulp aan
kinderen.

Gebruikte bronnen
•

EHBO-certificaat
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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;
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.
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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)
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.
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)
Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 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 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)
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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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening

: BSO De Basissprong

Vestigingsnummer KvK

: 000038848600

Aantal kindplaatsen

: 24

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

: Mevr. S. Eising

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente

: Epe

Adres

: Postbus 600

Postcode en plaats

: 8160 AP EPE
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Planning
Datum inspectie

: 12-10-2021

Opstellen concept inspectierapport

: 28-10-2021

Zienswijze houder

: 08-11-2021

Vaststelling inspectierapport

: 08-11-2021

Verzenden inspectierapport naar houder

: 08-11-2021

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 08-11-2021

Openbaar maken inspectierapport

: 11-11-2021
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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 oktober 2021 op locatie
BSO Basissprong in Vaassen:
Op 12 oktober jl. is de inspecteur van de GGD op de locatie van BSO(VSO) Basissprong geweest
voor het jaarlijkse inspectieonderzoek.
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
aan kinderen op deze VSO 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 jaarlijkse onderzoek op orde zijn, zodat verantwoorde opvang 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.
Wij danken de inspecteur van de GGD voor haar bezoek op locatie BSO Basissprong in Vaassen. De
samenwerking en de communicatie met de inspecteur tijdens en na de inspectie verliep erg prettig.
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