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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 jaarlijks onderzoek. 
Het betreft een verkort onderzoek waarbij de nadruk ligt op de praktijk (pedagogisch klimaat, 
voorwaarden beroepskrachten en basisgroep). 
 
 
Beschouwing 
 
BSO de Berkel, locatie IJsselschool is gehuisvest in de gelijknamige basisschool. Gedurende vier 
middagen per week worden maximaal 30 kinderen opgevangen na schooltijd.  
  
Inspectiegeschiedenis 
In 2014 zijn tekortkomingen geconstateerd die betrekking hebben op het Ouderrecht. In 2015 zijn 
de bevindingen positief. 
  
Voortgang 
Aan de getoetste voorwaarden wordt op de juiste wijze invulling gegeven.   
  
In het rapport is verdere toelichting te lezen. 
  
 
Advies aan College van B&W 
 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 
 

Pedagogisch klimaat 
 
Binnen dit domein zijn de volgende pedagogische basisdoelen geobserveerd en beoordeeld: 
  
x waarborging emotionele veiligheid; 
x ontwikkeling van persoonlijke competentie; 
x ontwikkeling van sociale competentie; 
x overdracht van normen en waarden. 
  
Om een helder beeld te krijgen van beleid, visie en praktijk is een observatie uitgevoerd. Tijdens 
de observatie van de pedagogische praktijk is gebruik gemaakt van het Veldinstrument observatie 
pedagogische praktijk 4-12 jaar. 
  
 
Pedagogische praktijk 
 
Een vast team van beroepskrachten is werkzaam op de groepen. Dit schept een veilig 
opvangklimaat bij BSO de Berkel, locatie IJsselschool. Er is sprake van sensitieve beroepskrachten 
die steun en begeleiding bieden aan een vaste groep van bekende leeftijdsgenootjes. De kinderen 
kennen elkaar van school.  
  
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 emotionele veiligheid 
De beroepskrachten hebben een vertrouwde relatie met de kinderen  
  
Observatie: 
De kinderen staan enthousiast klaar om mee te gaan naar het strandje bij Bronsbergen. De oudste 
kinderen gaan op de fiets. De beroepskracht fietst weliswaar mee, maar de route wordt van 
tevoren doorgesproken. De jongste kinderen van de groep gaan mee in de stint. Een bouwwerk 
van palletonderdelen past er bij want een jongen wil onderzoeken of het blijft drijven. De 
beroepskrachten verlenen hun medewerking aan zijn verzoek ook al schatten ze van te voren in 
dat er meer onderdelen nodig zijn om het vlot niet te laten zinken. Per mail zijn de ouders en 
kinderen op de hoogte gebracht van het initiatief om op deze warme middag te gaan zwemmen. 
De meeste kinderen hebben een handdoek en zwemkleding bij zich. 
  
Steun krijgen 
De meeste kinderen laten zich enthousiast maken en motiveren door de beroepskrachten; zij 
reageren op initiatieven van de beroepskracht. De meeste kinderen zijn rustig en ontspannen in 
het contact met de beroepskrachten. De kinderen schakelen de beroepskrachten in al ze hulp of 
steun nodig hebben. 
  
Conclusie 
Bij BSO de Berkel, locatie IJsselschool is de emotionele veiligheid voldoende gewaarborgd. 
  
  
Zorgdragen voor ontwikkeling van persoonlijke competentie 
Er is wederzijdse interactie tussen beroepskrachten en individuele kinderen  
  
Observatie: 
Als iedereen is aangekomen bij het zwemwater worden de handdoeken neergelegd. Sommige 
kinderen kleden zich uit en rennen het water in. Een meisje heeft nog geen zwempak aan onder 
haar kleren en vraagt waar ze zich om kan kleden. De beroepskracht wijst haar de weg naar 
het dichtstbijzijnde toiletgebouwtje. Een jongen wil niet in zijn onderbroek zwemmen. Hij vraagt of 
iemand een reservezwembroek heeft.  
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Als dat niet het geval is besluit hij, na overleg met de beroepskracht, zijn pijpen van de 
zomerbroek op te rollen. De beroepskrachten hebben een bal meegenomen die de kinderen naar 
elkaar kunnen overgooien. Een jongen gaat op zijn gemak Donald Duck strips lezen. Andere 
kinderen kletsen met de beroepskracht. De beroepskracht gaat even later mee het water in. Ze 
maakt deel uit van het spel en verrijkt het door haar enthousiasme en vrolijkheid.   
  
Zelfredzaamheid 
Kinderen krijgen ruimte voor zelfsturing, maar de beroepskracht is voor kinderen beschikbaar als 
hulp en 'controlepunt' voor wat kan en mag. Kinderen gedragen zich redelijk zelfstandig en 
zelfverantwoordelijk bij het aangaan en uitvoeren van activiteiten.  
  
Conclusie 
Bij BSO de Berkel, locatie IJsselschool wordt de persoonlijke competentie voldoende gewaarborgd. 
  
  
Zorgdragen voor ontwikkeling van sociale competentie  
De kinderen zijn deel van de groep 
  
Observatie: 
De beroepskrachten roepen de kinderen bij elkaar voor een gezamenlijk eetmoment. De kinderen 
wassen eerst hun handen schoon met water en zeep. Iedereen gaat op een handdoekje zitten, 
soms twee dicht naast elkaar. Een verlegen meisje heeft een traktatie meegenomen. De 
beroepskrachten letten er op dat de interactie tussen de uitdeler en ontvanger prettig verloopt. De 
beroepskrachten zorgen voor een gezellig en knus samenzijn waarin de verbinding met elkaar 
voelbaar is. 
  
Positieve sfeer 
De beroepskrachten zetten zich in voor een positieve sfeer door zorg voor de inrichting en 
aankleding van ruimte en activiteiten. Zij maken grapjes, zijn behulpzaam en hebben aandacht en 
zorg voor alle kinderen. Kinderen worden aangesproken op hun medeverantwoordelijkheid voor 
een positieve sfeer en omgang met elkaar. 
  
Conclusie 
Bij BSO de Berkel, locatie IJsselschool wordt de sociale competentie voldoende gewaarborgd. 
  
  
Overdracht van normen en waarden 
Oefenen van gedeelde verantwoordelijkheid en respectvol samenzijn 
  
Observatie: 
Aan de kinderen wordt gevraagd wat zij willen doen, de kinderen beslissen mee. In de afgelopen 
tijd vonden activiteiten plaats waarover iedereen tevreden is zoals: koken voor de ouders, 
timmeren met hout, knutselen, buiten spelen. De beroepskrachten maken zeer geregeld uitstapjes 
met de kinderen. De kinderen worden vrij gelaten waardoor ze de ruimte voelen om te 
experimenteren en exploreren. De beroepskracht waardeert en stimuleert de initiatieven van de 
kinderen. 
  
Op de Vrije School is aandacht voor normen en waarden. Spreuken, rituelen en respect voor 
elkaar. De BSO borduurt daar op voort. Er is aandacht voor gezonde voeding. De meeste 
etenswaren (rijstwafels, crackers, beleg) zijn biologisch.  
  
Inbreng, meebeslissen, meedoen 
De beroepskrachten geven ruimte aan kinderen om bij (sommige) activiteiten aan te geven waar 
hun voorkeur naar uitgaat. Zij krijgen taken en inbreng om programmaonderdelen uit te voeren. 
Ieder kind krijgt naar eigen vermogen de kans om hierin te delen.  
  
Conclusie 
Bij BSO de Berkel, locatie IJsselschool is de overdracht van normen en waarden voldoende 
gewaarborgd. 
 
Gebruikte bronnen: 
x  Interview anderen (met de aanwezige beroepskrachten) 
x  Observaties 
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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. 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 
 
Op locatie zijn afschriften inzichtelijk van de VOG van de aanwezige beroepskrachten. De VOG's 
zijn geldig en voldoen aan de wettelijke voorwaarden. 
 
 
Passende beroepskwalificatie 
 
In de map op locatie zijn twee afschriften van de beroepskwalificatie van de beroepskrachten 
inzichtelijk. Omdat het afschrift van de derde beroepskracht ontbreekt, is overleg en overreding 
toegepast. De houder van BSO de Berkel is per email verzocht om per omgaande inzage te geven. 
Aan dit verzoek is voldaan. De aanwezige beroepskrachten zijn passend gekwalificeerd. 
 
 
Opvang in groepen 
 
De BSO kent 30 kindplaatsen. Er zijn twee basisgroepen geformeerd. In de eerste groep komen de 
kleuters en de kinderen uit klas 1. In de tweede groep worden de oudere kinderen opgevangen. 
 
 
Beroepskracht-kindratio 
 
Op de dag van het onaangekondigde inspectiebezoek is de beroepskracht-kindratio geborgd. In de 
eerste groep worden 8 kinderen door een beroepskracht opgevangen, in de tweede groep betreft 
het 14 kinderen en twee beroepskrachten. 
 
Gebruikte bronnen: 
x  Interview anderen (met de aanwezige beroepskrachten) 
x  Observaties 
x  Verklaringen omtrent het gedrag 
x  Diploma's beroepskrachten 
 



 

7 van 10 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 30-08-2016 
Berkel, de, locatie IJsselschool te ZUTPHEN 

 
Inspectie-items 
 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogische praktijk 

De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 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 

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 na 1 maart 
2013. 
(art 1.50 lid 3 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 op dat moment niet ouder dan twee 
maanden. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals in de cao kinderopvang is opgenomen. 
(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) 
Opvang in groepen 

Ieder kind behoort bij een basisgroep. 
(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) 
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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) 
Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt 
afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 
(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 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 
Opvanggegevens 
Naam voorziening : Berkel, de, locatie IJsselschool 
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. J. van Marle 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Zutphen 
Adres : Postbus 41 
Postcode en plaats : 7200 AA ZUTPHEN 
 
Planning 
Datum inspectie : 30-08-2016 
Opstellen concept inspectierapport : 14-10-2016 
Zienswijze houder : 24-10-2016 
Vaststelling inspectierapport : 24-10-2016 
Verzenden inspectierapport naar houder : 24-10-2016 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 24-10-2016 

Openbaar maken inspectierapport : 27-10-2016 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

  
We kunnen ons prima vinden in de observaties en bevindingen van uw inspectiebezoek. 
dank voor de zorgvuldige observatie en weergave. 
  
met hartelijke groet, 
Anne Marie Vrensen 
 
 
 
 


