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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. 
 
Op 12 december 2017 is er een onaangekondigd inspectiebezoek gebracht aan Buitenschoolse 

opvang in Vragender van Stichting De Achthoek Kinderopvang. Dit inspectiebezoek betreft een 
onderzoek na registratie. 
Dit onderzoek heeft binnen drie maanden na registratie plaatsgevonden. Tijdens deze inspectie zijn 
alle voorwaarden die van toepassing zijn onderzocht. 

 
 
Beschouwing 

 
Buitenschoolse opvang in Vragender is een onderdeel van Stichting De Achthoek. 
  
De locatie bevindt zich nabij het centrum van Vragender, in de St. Antoniusschool. 
Op 12 december heeft er onaangekondigd bezoek plaats gevonden. Dit betreft een onderzoek na 
registratie. De start van de BSO is geweest op 23 oktober 2017. 

De toezichthouder heeft een gesprek gehad met de beroepskracht in de groepsruimte. De 
beroepskracht praat met enthousiasme over haar werk. Er zijn 2 kinderen aanwezig, de 
kinderen spelen samen met de aanwezige stagiaire in de groepsruimte. 
  
Bevindingen. 

Er is een tekortkoming geconstateerd op het domein ''Veiligheid en gezondheid''. 
 

 
Advies aan College van B&W 
 
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
Handhaving bij het domein ''Veiligheid en gezondheid''. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Binnen dit domein zijn de volgende pedagogische basisdoelen geobserveerd en beoordeeld: 
  
 waarborging emotionele veiligheid: 
 ontwikkeling van persoonlijke competentie: 

 ontwikkeling van sociale competentie: 

 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 wordt gebruik gemaakt van het  
''Veldinstrument observatie pedagogische praktijk 4-12 jaar''. 
  

Er zijn 2 kinderen aanwezig, 1 beroepskracht en een stagiaire. 
  
 
Pedagogische praktijk 
 
Het volgende is onder andere geobserveerd ten aanzien van de pedagogische basisdoelen: 
 

Er zijn 2 kinderen aanwezig, een stagiaire en een beroepskracht. De stagiaire begeleidt de kinderen 
en de beroepskracht voert het gesprek met de toezichthouder. De sfeer is ontspannen en het 
welbevinden van de kinderen is goed. 
   
Zorgdragen voor het waarborgen van emotionele veiligheid 
Er zijn gesprekjes met de kinderen, de kinderen worden gehoord, sensitief en responsief contact. 

De sfeer is prettig en de kinderen zijn op hun gemak. 
  
Zorgdragen voor de ontwikkeling van persoonlijke competenties 
Er is voor de kinderen tijd om zich te ontspannen en dat te doen wat ze leuk vinden. De ruimte is 
ingericht met hoeken en heeft spelmateriaal wat de interesse van de kinderen heeft. 
  
Zorgdragen voor de ontwikkeling van sociale competenties 

Spelletjes worden met elkaar gespeeld, ook samen fruit eten. De stagiaire ondersteunt de kinderen 

in hun spel en in het samen een activiteit doen. 
  
Zorgdragen voor de overdracht van normen en waarden 
Regels worden gehanteerd. 
  
Conclusie: 

De pedagogische praktijk voldoet aan de eisen. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (beroepskracht) 
 Observaties (12 december) 
 Website 
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Personeel en groepen 

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

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

De beroepskracht werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum 
exploiteert is in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven vanaf 1 maart 
2013.  

De verklaring omtrent het gedrag van de stagiaire is vóór aanvang van de werkzaamheden aan de 
houder overgelegd en bij aanvang van de werkzaamheden niet ouder dan twee jaar. 
 
 

Passende beroepskwalificatie 
 
De beroepskracht beschikt over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie zoals 
opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang. De toezichthouder heeft het 
diploma ingezien op de locatie. 
 
 

Opvang in groepen 
 
De opvang vindt plaats in basisgroepen. Er is 1 groep. 

 
 
Beroepskracht-kindratio 

 
De beroepskracht-kindratio voldoet aan de eisen. De kindlijsten zijn ingezien door de 
toezichthouder op de locatie. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (beroepskracht) 
 Verklaringen omtrent het gedrag 

 Plaatsingslijsten 
 diploma beroepskracht 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘veiligheid en gezondheid’. Per 

aspect worden eerst de bevindingen beschreven over het kindcentrum. Daarna volgt een oordeel. 
  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid welke niet de actuele situatie betreft.  

De gymzaal is niet geïnventariseerd. 
Het knutsellokaal met hierbij het gebruik van gereedschappen is niet geïnventariseerd. 
Beide ruimtes worden structureel gebruikt, zo geeft de beroepskracht aan. 

 
De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid.  
 

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie.  
De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie gezondheid.  
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 
 

 
 

 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)  
   

 
Meldcode kindermishandeling 

 
De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld. 
De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. De beroepskracht geeft aan dat 
de kennis met betrekking tot de meldcode 1 x per jaar aan bod komt, verder komen bezorgdheden 
ook ter sprake. 
De beroepskracht kent het stappenplan. 

 
Gebruikte bronnen: 

 Interview (beroepskracht) 
 Observaties (12 december) 
 Risico-inventarisatie veiligheid 
 Risico-inventarisatie gezondheid 
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Accommodatie en inrichting 

 
In dit domein wordt gecontroleerd hoe de accommodatie is en hoe de ruimtes zijn ingericht, binnen 

en buiten.   
  
 
Binnenruimte 
 
De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op 

te vangen kinderen.  
De ruimte wordt gedeeld met de peuterspeelzaal. De toezichthouder heeft een gesprek met 
de beroepskracht hoe het spelmateriaal voor de BSO-kinderen zich verhoudt tot het spelmateriaal 

van de peuters. 
De beroepskracht vertelt hoe er rekening wordt gehouden met deze 2 verschillende 
leeftijdsgroepen. Dit is terug te zien in de inrichting en het spelmateriaal. 
 

 
Buitenspeelruimte 
 
De buitenspeelruimte is voor kinderen toegankelijk. De buitenspeelruimte is vast beschikbaar voor 
de buitenschoolse opvang en passend ingericht. 
 
Gebruikte bronnen: 

 Observaties (12 december) 
 interview beroepskracht 
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Ouderrecht 

 
  

 
Informatie 
 
De houder informeert ouders en een ieder die daarom verzoekt over het te voeren beleid. 
 
De houder informeert ouders en personeel over het inspectierapport door het zo spoedig mogelijk 

na ontvangst op de eigen website te plaatsen. Het rapport van BSO De Achthoek, Vragender ( juni 
2017 ) bevindt zich op de website. 
 

Gebruikte bronnen: 
 Informatiemateriaal voor ouders 
 Website 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

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 

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) 

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) 

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) 
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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) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

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 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 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) 

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 

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) 
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Buitenspeelruimte 

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) 

 

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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Stichting de Achthoek Kinderopvang 

Website : http://www.deachthoek.com 
Aantal kindplaatsen : 18 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Stichting de Achthoek Kinderopvang 
Adres houder : Varsseveldseweg 8 

Postcode en plaats : 7131 BJ Lichtenvoorde 

KvK nummer : 54822491 
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. C. Stijnman 
 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Oost Gelre 
Adres : Postbus 17 
Postcode en plaats : 7130 AA LICHTENVOORDE 
 

Planning 
Datum inspectie : 12-12-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 15-12-2017 
Zienswijze houder : 19-12-2017 
Vaststelling inspectierapport : 20-12-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 21-12-2017 
Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 21-12-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 27-12-2017 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

De mogelijkheid om gebruik te maken van de gymzaal en handvaardigheidsruimte, is pas sinds 
kort bekend. In januari gaan we ook voor deze ruimtes een risico-inventarisatie doen. 
 

Namens Stichting de Achthoek kinderopvang, 
Gemma Bongers, coördinator. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 


