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Het onderzoek 
 
Onderzoeksopzet 
 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd onderzoek na registratie. 
 
 
Beschouwing 
 
Op dinsdag 3-10-2017 is BSO de Berkel bezocht voor onaangekondigde inspectie. BSO de Berkel 
biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar. De kinderen worden opgevangen in twee 
basis groepen ingedeeld op leeftijd. 
  
Het is een onderzoek na registratie. Dit onderzoek vindt plaats binnen drie maanden na registratie. 
Tijdens deze inspectie zijn alle voorwaarden die van toepassing zijn onderzocht. 
  
Bevindingen op hoofdlijnen 
De toezichthouder heeft vooraf documenten opgevraagd bij de organisatie. Deze documenten zijn 
beoordeeld. Vervolgens is er op locatie een observatie uitgevoerd. De toezichthouder is van mening 
dat BSO de Berkel zich inzet om aan alle voorwaarden uit de Wet Kinderopvang te voldoen. Er is 
sprake van een coöperatieve houding van beide houders. Toch zijn er een aantal zaken die nog de 
aandacht behoeven.  
 
Er zijn tekortkomingen geconstateerd op de domeinen: 
x Personeel en groepen (B-K-R) 
x Veiligheid en gezondheid (Plan van aanpak) 
x Ouderrecht (plaatsen van inspectierapport op de website) 
 
Een toelichting is te lezen in het rapport. 
  
 
Advies aan College van B&W 
 
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
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Observaties en bevindingen 
 

Pedagogisch klimaat 
 
Binnen dit domein zijn de volgende competenties geobserveerd en beoordeeld: 
  
x waarborging emotionele veiligheid; 
x ontwikkeling van persoonlijke competentie; 
x ontwikkeling van sociale competentie; 
x overdracht van normen en waarden. 
  
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het veldinstrument 
observatie pedagogische praktijk 4-13 jaar. 
   
 
Pedagogisch beleid 
 
BSO De Berkel locatie heeft een pedagogisch beleidsplan (versie: mei,2017) waarin de visie op de 
omgang met kinderen wordt omschreven. 
  
Onderwerpen die met name aan de orde komen zijn: 
x de wijze waarop de vier basisdoelen worden gewaarborgd; 
x werkwijze en maximale omvang van de basisgroep; 
x de wijze waarop de ondersteuning door andere volwassenen geregeld is; 
x het wenbeleid; 
x Het afnemen van extra dagdelen. 
 
Opmerking:  
In het pedagogisch beleidsplan staat het volgende omschreven over de maximale omvang van de 
basisgroepen: 
De opvang van de kinderen gaat plaatsvinden in 3 basisgroepen van maximaal 10 kinderen. De 
basisgroepen worden ingedeeld op leeftijd: 
  
Op de dagen dat er meer dan 20 kinderen worden opgevangen is de indeling globaal als volgt: 
x 1 groep met maximaal 10 kinderen van 4-6 jaar (op de dinsdag en donderdag) 
x 1 groep met maximaal 10 kinderen van 7-9 jaar (op dinsdag en donderdag) 
x 1 groep met maximaal 10 kinderen van 10-13 (op dinsdag en donderdag) 
 
 Op de dagen met minder dan 20 kinderen is de indeling als volgt: 
 
x 1 groep met maximaal 10 kinderen van 4-7 jaar 
x 1 groep met maximaal 10 kinderen van 7-12 jaar. 
 
Tijdens de praktijkobservatie is geconstateerd dat de indeling van de basisgroepen niet 
overeenkomt met de beschrijving in het beleid. De indeling is tijdens de inspectie is als volgt: 
x 1 groep van 13 jongste kinderen 
x 1 groep van 15 oudste kinderen 
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Pedagogische praktijk 
 
De praktijkobservatie heeft plaatsgevonden op 3-10-2017.  Bij binnenkomst van de toezichthouder 
zijn twee basisgroepen open. Op beide groepen is geobserveerd. 
  
Het volgende is onder andere geobserveerd ten aanzien van de pedagogische basisdoelen (waarbij 
de schuingedrukte tekst uit het veldinstrument is overgenomen en de tekst daarna een uitwerking 
daarvan is zoals deze is waargenomen in de praktijk): 
  
Waarborgen van de emotionele veiligheid  
De beroepskrachten communiceren met de kinderen. 
De beroepskrachten hebben de middag door allerlei gesprekjes met verschillende kinderen. Het 
gaat over verschillende onderwerpen. De beroepskrachten houden de gesprekken op gang door 
vragen te stellen als de kinderen iets vertellen. Ze gedragen zich sensitief en responsief naar de 
kinderen. Ze laten merken dat ze de kinderen begrijpen en reageren daar adequaat op. 
  
Er heerst een ontspannen, open sfeer in de groep. 
De sfeer op de groep is aangenaam. De meeste kinderen tonen in hun gedrag dat ze zich op hun 
gemak voelen. Het welbevinden van de kinderen is goed. De kinderen zijn ontspannen en bezig 
met hub spel of activiteit. 
  
Zorgdragen voor de ontwikkeling van de persoonlijke competentie  
De beroepskrachten ondersteunen en stimuleren de ontwikkeling van (individuele) kinderen. 
De beroepskrachten sluiten aan op de wensen en de ideeën van de kinderen. Op de groep met de 
jongste kinderen worden pizza's gebakken. Op de groep met de oudste kinderen is een activiteit 
met scheerschuim. Sommige kinderen versieren zichzelf met scheerschuim. De beroepskracht 
geeft tijdens de activiteit passende steun bij het ontdekken en verrijken van de spelmogelijkheden. 
De kinderen krijgen aanwijzingen over wat ze allemaal met het scheerschuim kunnen doen. 
  
Zorgdragen voor de ontwikkeling van de sociale competentie  
De kinderen zijn een deel van de groep. 
De beroepskrachten zetten zich in voor een positieve sfeer op de groep. Ze maken grapjes, zijn 
behulpzaam en hebben aandacht en zorg voor alle kinderen. De kinderen worden actief betrokken 
bij verzorgende en organisatorische taken. 
  
De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in hun onderlinge interactie. 
Er worden gerichte activiteiten en materialen ingezet om de kinderen te laten 
samenspelen/werken. Tijdens het tafelmoment begint de beroepskracht een stuk voor te lezen uit 
een spannend boek. In eerste instantie hebben de kinderen niet zoveel zin om te luisteren naar het 
verhaal. Naar mate het verhaal vertelt wordt door de beroepskracht zitten de kinderen aandachtig 
te luisteren. Na het verhaal geeft dit aanleiding tot een gesprek. 
  
Zorgdragen voor de overdracht van normen en waarden  
Afspraken, regels en omgangsvormen zijn herkenbaar aanwezig en worden toegepast. 
De beroepskrachten begeleiden kinderen actief bij het leren omgaan met afspraken in de groep. Ze 
leggen uit wat er van een kind verwacht wordt. Wat mag wel en wat mag niet. 
Een kind wil de keuken ingaan. Het kind wordt door de beroepskracht aangesproken dat dit niet 
mag. De kinderen mogen niet in de keuken komen is een afspraak die geldt op de groep. 
Een aantal kinderen worden tijdens het tafelmoment aangesproken op hun gedrag. De 
beroepskracht zegt: ''Ik wil dat je nu even stil bent.'' 
  
Conclusie: 
Uit de praktijkobservatie blijkt dat de houder voldoende zorgdraagt voor: 
x Het waarborgen van de emotionele veiligheid; 
x dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van persoonlijke competentie te 

komen; 
x dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van sociale competentie te 

komen; 
x de overdracht van normen en waarden. 
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Gebruikte bronnen: 
x Interview (Beroepskrachten) 
x Observaties (Binnen -en buitenruimte) 
x Website 
x Pedagogisch beleidsplan 
x Pedagogisch werkplan 
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Personeel en groepen 
 
Dit domein belicht de inspectiebevindingen over het domein 'Personeel en groepen'. Er worden 
eisen gesteld aan het personeel, in dit domein wordt toegelicht of aan de eisen hieromtrent wordt 
voldaan. Tevens worden er eisen gesteld aan hoe de houder met de opvang in groepen dient om te 
gaan. De bevindingen over deze voorwaarden worden beschreven en beoordeeld. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
Er is onderzoek gedaan naar de Verklaringen omtrent het gedrag van de personen die op de BSO 
aanwezig zijn op dinsdagmiddag 3-10-2017. Het betreft 3 beroepskrachten en 2 assistenten. 
  
Uit de beoordeling van de Verklaringen Omtrent Gedrag op locatie blijkt dat de aanwezige 
beroepskrachten en assistenten in het bezit zijn van een VOG die voldoet aan de voorwaarden. 
 
 
Passende beroepskwalificatie 
 
Uit een beoordeling van de diploma’s en getuigschriften blijkt dat de op 3-10-2017 aanwezige 
beroepskrachten in het bezit zijn van een beroepskwalificatie conform CAO. 
 
 
Opvang in groepen 
 
De opvang van de kinderen vindt tijdens de inspectie plaats in 2 basisgroepen De basisgroepen 
worden ingedeeld op leeftijd: 
x 1 groep met 13 jongste kinderen 
x 1 groep met 15 oudste kinderen 
 
 
Beroepskracht-kindratio 
 
Op de dag van het onaangekondigde bezoek zijn er in totaal 28 kinderen op de BSO aanwezig. 
Er zijn 2 basisgroepen geopend. De indeling op deze dag is als volgt: 
  
x Jongste groep zijn 13 kinderen aanwezig met 1 beroepskracht en een vrijwilliger (assistent) 
x Oudste groep zijn 15 kinderen aanwezig met 2 beroepskrachten en een vrijwilliger (assistent) 
Op basis van deze indeling in basisgroepen zou ook op de jongste groep een tweede beroepskracht 
moeten worden ingezet. Er zijn meer dan 10 kinderen aanwezig op de groep. 
  
Conclusie: 
De beroepskracht -kindratio voldoet tijdens de inspectie niet aan de gestelde voorwaarde. 
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Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 
 

  

 De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig 
aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste: 
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 4 jaar.  
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar.  
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal 
beroepskrachten berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 3 en 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen)   
OF 
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig 
aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste: 
- 2 beroepskrachten en een extra volwassene per 30 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 
8 jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 4 en 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen)  
   

 
Gebruik van de voorgeschreven voertaal 
 
Tijdens de inspectie wordt Nederlands gesproken. 
 
Gebruikte bronnen: 
x Interview (Beroepskrachten) 
x Observaties (Binnen -en buitenruimte) 
x Verklaringen omtrent het gedrag 
x Diploma's beroepskrachten 
x Presentielijsten 
x Personeelsrooster 
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Veiligheid en gezondheid 
 
Binnen dit domein zijn de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid gecontroleerd op inhoud en 
volledigheid. Onder andere is gekeken naar de datum van inventarisatie en of de inhoud de actuele 
situatie betreft. In de praktijk wordt gekeken naar de kennis van de beroepskrachten met 
betrekking tot de risico-inventarisaties en de mogelijkheden die worden geboden om ervan kennis 
te kunnen nemen. 
  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
De meest recente risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid is uitgevoerd in juli 2017. Een plan 
van aanpak is gemaakt en een werkwijze vastgesteld door de houder. 
  
De ruimtes die in gebruik zijn, zijn geïnventariseerd. Uit de observatie in de praktijk blijkt dat de 
beroepskrachten handelen conform het vastgestelde beleid. De houder heeft de risico-
inventarisatie met de beroepskrachten doorgenomen en besproken. 
  
Tijdens het onderzoek voor registratie waren er een aantal risico's waarop nog geen maatregelen 
waren genomen. De houder heeft dit goed opgepakt. Tijdens de inspectie blijkt dat de houder de 
volgende preventieve maatregelen heeft genomen: 
 
x stopcontacten afdekken kleutergang en kleuterklas. 
x vensterbanken verbreden in BSO ruimte. 
x Lijn trekken op de grond voor de keuken in BSO/overloop lokaal zodat kinderen niet in de 

buurt van hete apparaten gaan spelen.  
x Tijdens de observatie blijkt dat het hek van de buitenruimte stuk is. Achter het hek bevindt 

zich een vijver. De houder heeft toen het volgende toegezegd: Voordat de vakantie voorbij is 
zal het hek bij het water gerepareerd worden. Totdat er een nieuw hek komt dat steviger en 
hoger is zal er altijd iemand buiten zijn als de kinderen buiten spelen. Op het plein bij het 
water spelen alleen de oudste kinderen. Dagelijks zal worden gecontroleerd of het hek nog 
heel is en anders z.s.m. maken. 

 
Tijdens de huidige inspectie blijkt dat het hek is gemaakt, maar nu op een andere plek kapot is. Dit 
is besproken met de beroepskracht. Zij heeft toegezegd deze z.s.m. te melden bij de houders. De 
kinderen kunnen over het hek heen en bij het water komen. Wel is er tijdens het buitenspelen 
continu een beroepskracht aanwezig. 
  
Conclusie: 
De houder heeft niet voor alle geïnventariseerde risico's passende maatregelen genomen. 
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 
 

  

 In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn, 
respectievelijk worden genomen in verband met de veiligheidsrisico’s, alsmede de 
samenhang tussen de veiligheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
sub b Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)  
   

 



 

10 van 20 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang onderzoek na registratie 03-10-2017 
BSO de Berkel te Zutphen 

Meldcode kindermishandeling 
 
De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld welke voldoet aan de beschreven 
eisen. De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
 
Gebruikte bronnen: 
x Interview (Beroepskrachten) 
x Observaties (Binnen -en buitenruimte) 
x Risico-inventarisatie veiligheid 
x Risico-inventarisatie gezondheid 
x Actieplan veiligheid 
x Actieplan gezondheid 
x Ongevallenregistratie 
x Huisregels/groepsregels 
x Meldcode kindermishandeling 
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Accommodatie en inrichting 
 
De houder van een kindercentrum moet zorgdragen voor passend ingerichte ruimtes voor spelen 
(zowel binnen als buiten) die in overeenstemming zijn met het aantal en de leeftijd van de op te 
vangen kinderen. 
  
Hieronder volgen de bevindingen en beoordelingen over de voorwaarden met betrekking tot het 
domein "ruimte en inrichting". 
  
 
Binnenruimte 
 
BSO de Berkel maakt gebruik van de volgende ruimtes: 
x BSO groepsruimte 1 van 70 m² 
x De eetruimte/ zaaltje van 25 m² 
x Hal die de eetruimte en BSO ruimte kleuterlokaal verbind 85 m² 
x BSO ruimte kleuterlokaal van 70 m² 
Er is ruim voldoende binnenruimte aanwezig voor de 30 kindplaatsen die zijn aangevraagd. 
 
 
Buitenspeelruimte 
 
Het schoolplein wordt gebruikt als buitenspeelruimte en biedt voldoende ruimte voor de 30 
kindplaatsen van BSO de Berkel. 
 
Tijdens het onderzoek voor registratie was de natuurlijke buitenruimte verwilderd. Het pand had 
een tijd leeg gestaan. De buitenruimte is aangepakt. 
 
Gebruikte bronnen: 
x Observaties (Binnen -en buitenruimte) 
x Website 
x Plattegrond 
x Pedagogisch beleidsplan 
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Ouderrecht 
 
Dit domein belicht de inspectiebevindingen over het domein 'Ouderrecht'. De Wet kinderopvang 
stelt dat de houder moet zorgdragen voor: 
x het adequaat informeren van ouders; 
x ouderinspraak middels een oudercommissie of gelijkwaardig alternatief; 
x een klachtenregeling; 
x een aansluiting bij een erkende geschillencommissie. 
  
De bevindingen over deze voorwaarden worden in dit domein beschreven en beoordeeld. 
  
 
Informatie 
 
Ouders worden geïnformeerd via, de website, een informatie boekje en tijdens een intake. Hierin 
worden onder andere de klachtenregeling en de geschillencommissie bij de ouders onder de 
aandacht gebracht. 
 
Het meest recente inspectierapport is niet inzichtelijk op de website. Het laatst geplaatste 
inspectierapport op de website is van 16-11-2016. 
 
Conclusie: 
Het meest recente inspectierapport is niet inzichtelijk op de website. 
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 
 

  

 De houder informeert ouders en personeel over het inspectierapport door het zo spoedig 
mogelijk na ontvangst op de eigen website te plaatsen. Indien geen website aanwezig is legt 
de houder een afschrift van het inspectierapport op een voor ouders en personeel 
toegankelijke plaats. 
(art 1.54 lid 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)  
   

 
 
Oudercommissie 
 
De houder heeft een reglement oudercommissie vastgesteld en een oudercommissie ingesteld 
bestaande uit 2 leden. Ouders van die commissie worden betrokken bij het beleid d.m.v. 
adviesvragen. 
 
 
Klachten en geschillen 
 
De houder heeft een klachtenregeling getroffen die schriftelijk is vastgelegd. 
  
De houder van een kindercentrum is aangesloten bij een door de minister van Veiligheid en Justitie 
erkende geschillencommissie. 
  
 
Gebruikte bronnen: 
x Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
x Reglement oudercommissie 
x Informatiemateriaal voor ouders 
x Website 
x Pedagogisch beleidsplan 
x Klachtenregeling 
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Overzicht getoetste inspectie-items 
 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum 
kenmerkende visie op de omgang met kinderen is beschreven. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 
Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van: de 
wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de mogelijkheden voor 
kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie en de wijze waarop de 
overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 
Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
werkwijze, de maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de basisgroep. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub b en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 
Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
(spel)activiteiten die kinderen buiten de basisgroepen kunnen verrichten. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub c en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 
Bij activiteiten in groepen groter dan dertig kinderen besteedt de houder in het pedagogisch 
beleidsplan aantoonbaar extra aandacht aan de omgang met de basisgroep. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 en art 5 lid 2 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 6 en 7 en art 7 lid 1c Regeling kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 
Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving hoe 
beroepskrachten bij hun werkzaamheden worden ondersteund door andere volwassenen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub d en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 
Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving hoe 
ondersteuning is vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 10, art 7 lid 1 sub g en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 
Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving hoe 
ondersteuning is vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum wordt 
ingezet in afwijking van de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 9, art 7 lid 1 sub g en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 
Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
wijze waarop kinderen kunnen wennen aan een nieuwe basisgroep waarin zij zullen worden 
opgevangen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub e en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 
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Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van het 
beleid ten aanzien van het gebruik maken van kinderopvang gedurende extra dagdelen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 11, art 7 lid 1 sub f en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 
Indien meertalige opvang wordt verzorgd bevat het pedagogisch beleidsplan in duidelijke en 
observeerbare termen een beschrijving van de wijze waarop meertalige buitenschoolse opvang in 
het kindercentrum wordt vormgegeven. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub k Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
Pedagogische praktijk 

De houder draagt zorg voor uitvoering van het vastgestelde pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 
De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
persoonlijke competentie te komen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 
De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
sociale competentie te komen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 
De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 
 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

Een verklaring omtrent het gedrag van de houder is bij het indienen van de aanvraag tot 
exploitatie aan het college overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee maanden. 
(art 1.50 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum 
exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven vanaf 1 maart 
2013. 
(art 1.50 lid 3 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang 
van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is bij aanvang van de werkzaamheden 
niet ouder dan twee maanden. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
De verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger is vóór aanvang 
van de werkzaamheden aan de houder overgelegd en bij aanvang van de werkzaamheden niet 
ouder dan twee jaar. De actuele verklaring omtrent het gedrag is niet ouder dan twee jaar, te 
rekenen vanaf de dag van afgifte van de meest actuele verklaring omtrent het gedrag. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 en 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Opvang in groepen 

De opvang vindt plaats in basisgroepen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
De basisgroep bestaat uit maximaal twintig kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot de leeftijd waarop 
het basisonderwijs voor die kinderen eindigt. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)   
OF 
De basisgroep bestaat uit maximaal dertig kinderen in de leeftijd van 8 jaar tot de leeftijd waarop 
het basisonderwijs voor die kinderen eindigt. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
Beroepskracht-kindratio 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste: 
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 4 jaar.  
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar.  
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten 
berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 3 en 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen)   
OF 
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste: 
- 2 beroepskrachten en een extra volwassene per 30 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 
jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 4 en 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 
Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

De voorgeschreven voertaal wordt gebruikt. 
(art 1.55 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)   
OF 
Er wordt mede een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de herkomst van de kinderen in 
specifieke omstandigheden daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder vastgestelde 
gedragscode. 
(art 1.55 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid op voor alle voor kinderen toegankelijke 
ruimtes in een kindercentrum, waaronder de buitenspeelruimte. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub 
a Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 
De houder beschrijft de veiligheidsrisico’s op de thema’s: verbranding, vergiftiging, verdrinking, 
valongevallen, verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en 
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 
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In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn, 
respectievelijk worden genomen in verband met de veiligheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de veiligheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
De registratie van ongevallen bevat per ongeval de aard en plaats van het ongeval, het jaar waarin 
het ongeval zich heeft voorgedaan en een overzicht van getroffen maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 3 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 
De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie gezondheid op. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 
De houder beschrijft de gezondheidsrisico’s op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu, 
buitenmilieu en medisch handelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en 
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 
In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn 
respectievelijk worden genomen in verband met de gezondheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de gezondheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie gezondheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 
Meldcode kindermishandeling 

De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld die ten minste de volgende 
elementen bevat: 
- een stappenplan voor het omgaan met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 
- toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen; 
- specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld; 
- specifieke aandacht voor de wijze waarop personeel moet omgaan met vertrouwelijke gegevens. 
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2a Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 
De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
De houder handelt overeenkomstig de wettelijke meldplicht en bevordert de kennis en het gebruik 
ervan. 
(art 1.51b en 1.51c Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
 

Accommodatie en inrichting 

Binnenruimte 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² passend ingerichte binnenspeelruimte 
beschikbaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op 
te vangen kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
Buitenspeelruimte 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3 m² buitenspeelruimte beschikbaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
De buitenspeelruimte is voor kinderen toegankelijk. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
De buitenspeelruimte is vast beschikbaar voor de buitenschoolse opvang. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de 
op te vangen kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
 

Ouderrecht 

Informatie 

De houder informeert ouders en een ieder die daarom verzoekt over het te voeren beleid. 
(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
De houder informeert ouders en personeel over het inspectierapport door het zo spoedig mogelijk 
na ontvangst op de eigen website te plaatsen. Indien geen website aanwezig is legt de houder een 
afschrift van het inspectierapport op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats. 
(art 1.54 lid 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
De houder brengt de klachtenregeling, alsmede wijzigingen daarvan, op passende wijze onder de 
aandacht van ouders. 
(art 1.57b lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
De houder brengt de mogelijkheid om geschillen aan de geschillencommissie voor te leggen op 
passende wijze onder de aandacht van ouders. 
(art 1.57c lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
Oudercommissie 

De houder heeft voor de oudercommissie, tenzij er op grond van artikel 1.58 tweede lid geen 
oudercommissie is ingesteld, zes maanden na registratie een reglement oudercommissie 
vastgesteld. 
(art 1.46 lid 2, 1.58 lid 2 en 1.59 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Klachten en geschillen 

De houder treft een regeling voor de afhandeling van klachten over: 
- een gedraging van de houder of een bij de houder werkzaam persoon jegens een ouder of kind; 
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder. 
(art 1.57b lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
De regeling is schriftelijk vastgelegd, voorziet er in dat de ouder de klacht schriftelijk bij de houder 
indient en dat de houder: 
- de klacht zorgvuldig onderzoekt; 
- de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling; 
- de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk afhandelt; 
- de klacht uiterlijk zes weken na indiening afhandelt; 
- de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt; 
- in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn 
gerealiseerd. 
(art 1.57b lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
De houder handelt overeenkomstig deze regeling. 
(art 1.57b lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 
Opvanggegevens 
Naam voorziening : BSO de Berkel 
Website : http://www.bsodeberkel.nl 
Aantal kindplaatsen : 30 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Buitenschoolse Opvang De Berkel V.O.F. 
Adres houder : Valckstraat 29 
Postcode en plaats : 7203 GB Zutphen 
KvK nummer : 08160555 
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 : Zutphen 
Adres : Postbus 41 
Postcode en plaats : 7200 AA ZUTPHEN 
 
Planning 
Datum inspectie : 03-10-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 17-10-2017 
Zienswijze houder : 20-10-2017 
Vaststelling inspectierapport : 23-10-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 24-10-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 24-10-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 27-10-2017 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

Ons Pedagogisch Beleidsplan loopt achter de feiten aan. Er is dit jaar, itt vorig jaar, veel vraag 
naar opvang en die willen we graag bieden. Ons Pedagogisch Beleidsplan moet op dat punt (3.2 
en 3.3) aangepast worden. 
Wat betreft de Beroepskracht Kind Ratio (BKR) het volgende: De groepen groeien dus harder dan 
verwacht op dit moment. De vrijwilligster, die ook HBO pedagoge is en al langere tijd op de groep 
op dinsdag werkt, kan nu die groep meer dan 10 kinderen heeft gekregen, ook echt in dienst 
komen. Er lopen al onderhandelingen over haar contract. 
  
Wat de Risico inventarisatie Veiligheid betreft: Het hek is en blijft een aandachtspunt voor ons. Er 
komt binnenkort een nieuw en degelijk hek. Tot die tijd houden we de kinderen goed in de gaten 
en er is altijd een medewerker op het plein als er kinderen buiten zijn. Tegelijkertijd hebben we 
vanuit het BSO lokaal goed zicht op die kant van het plein. Het is een schoolregel èn BSO regel 
dat de kinderen niet aan de andere kant van het hek mogen komen. We zijn ons terdege bewust 
van de risico’s van het houten hek en daarom mogen de kleuters ook niet aan deze kant van de 
school komen. De regel wordt door ons met regelmaat herhaalt aan de kinderen. 
Wat betreft het ouderrecht dat er geen directe inzage is in het inspectie rapport (dat het laatste 
inspectierapport nog niet op de website staat): Dat is erbij ingeschoten de laatste tijd. Berkel 
inspectie rapport staat inmiddels op de website. Komend rapport volgt als het definitief is 
geworden. 
  
  
hartelijke groet, 
Eveline van IJsselsteyn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


