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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. 
 
Op 15 november 2018 is BSO De Achthoek van Stichting De Achthoek Kinderopvang in opdracht 
van de gemeente bezocht voor een jaarlijks onderzoek.  

 

 
Beschouwing 
 
Buitenschoolse opvang de Achthoek in Vragender is een onderdeel van Stichting De Achthoek 

Kinderopvang. 
De BSO bevindt zich in de St. Antoniusschool, zij hebben daar een eigen groepsruimte en maken 
gebruik van het buitenspeelterrein van de school. 
  

Inspectiegeschiedenis: 
20-6-2017; onderzoek voor registratie 
12-12-2017; onderzoek na registratie met handhavingsadvies betreffende de risico-inventarisatie 
veiligheid  
  
Bevindingen:  
Er zijn geen tekortkomingen geconstateerd op de voorwaarden die zijn getoetst. Nadere toelichting 

is te lezen in dit rapport. 
  

 
Advies aan College van B&W 
 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 
 
In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder er zorg voor dat in de 
opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld, waarbij invulling wordt gegeven 

aan wettelijke aspecten van verantwoorde kinderopvang. 
  
  
Pedagogisch beleid 
 
Het pedagogisch beleidsplan bevat een beschrijving van de mentor en de taken van de mentor. 

De beroepskracht legt uit dat de kinderen over de drie vaste collega's zijn onderverdeeld en dat elk 

kind een mentor heeft, de ouders zijn hiervan op de hoogte gesteld. 
De kinderen worden gevolgd in hun welbevinden. De beroepskracht vertelt dat de mentoren met 
de kinderen het gesprek aangaan hoe ze het op de BSO vinden, hier wordt een verslagje van 
gemaakt en met de ouders gedeeld. De jongere kinderen op de BSO kunnen er voor kiezen om hun 
ouders ook op het gesprek aanwezig te laten zijn. 
 

 
Pedagogische praktijk 
 
De praktijkobservatie is uitgevoerd op donderdagmiddag 15 november. Bij aanvang van het 
inspectieonderzoek zijn de kinderen een rollenspel aan het spelen over Sinterklaas en Zwarte Piet. 
Er zijn 11 kinderen aanwezig en 2 beroepskrachten. 
  

Om te toetsen of in de praktijk gehandeld wordt conform het pedagogisch beleid heeft een 
observatie plaatsgevonden. Op de volgende aspecten van verantwoorde kinderopvang is toegezien: 
1. Er wordt op een sensitieve en responsieve manier met kinderen 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. 

2. 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. 

 
Observatie aspect 1: 
De beroepskrachten bevinden zich tussen de kinderen, hebben oog voor dat wat de kinderen 
bezighoudt. Ze gaan in op dat wat de kinderen vertellen. De interactie is warm, rustig en 

ondersteunend. Er is ondersteuning in het spel van de kinderen, waar kinderen het zelf kunnen 
wordt het initiatief aan de kinderen over gelaten. De kinderen zoeken de beroepskrachten op, 
vertellen hun verhaal en vragen of ze even komen kijken naar het spel wat ze spelen. De sfeer is 
ontspannen. De kinderen spelen hun spel en zijn op hun gemak en hebben aansluiting bij 
groepsgenoten. 
  
Observatie aspect 2: 

De kinderen spelen gezamenlijk het rollenspel van Sint en Zwarte Piet. 
''Goh, dat paard wordt goed verwent met die wortel'', de beroepskracht stimuleert het spel van de 

kinderen. Er worden nog wat wortels uitgedeeld als toevoeging bij het spel. 
Buiten zijn kinderen met de beroepskracht aan het voetballen. 
Als ze naar binnen gaan wordt er aan de tafel gekleurd. 
Kinderen printen voor elkaar kleurplaten uit. 

De sfeer is vriendelijk. Bij onduidelijkheid over een potlood begeleid de beroepskracht de interactie 
tussen 2 kinderen.  
  
Conclusie: 
BSO De Achthoek biedt verantwoorde kinderopvang. 
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Gebruikte bronnen: 
• Interview (beroepskrachten) 
• Observaties (15 november) 
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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 en in de inzet van leerlingen, 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 en personenregister kinderopvang 
 

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling op basis van het 
burgerservicenummer. 
 
 

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen 
 
Beroepskrachten buitenschoolse opvang beschikken over een voor de werkzaamheden passende 

opleiding. De toezichthouder heeft de diploma's ingezien van de twee aanwezige beroepskrachten.  
 
 
Aantal beroepskrachten 
 
De verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 
kinderen in een basisgroep (beroepskracht-kindratio) voldoet. 

De toezichthouder heeft de kindlijsten ingezien op de locatie. 
 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview (beroepskrachten) 
• Diploma's beroepskrachten 

• Presentielijsten 

• Personeelsrooster 
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Veiligheid en gezondheid 
 
In dit domein wordt gecontroleerd of de houder voor het kindercentrum een beleid heeft dat ertoe 
leidt dat de veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is 
gewaarborgd. 
  
 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 
De houder heeft een beleid dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid van de op te vangen 
kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. 
  
De beroepskracht is op de hoogte van het veiligheids- en gezondheidsbeleid welke een beschrijving 

omvat van de risico’s die de opvang van kinderen met zich meebrengt, waarbij in wordt ingegaan 
op de voornaamste risico’s. 
 
De toezichthouder brengt de volgende risico's aan de orde: 

- indringers; de deur van de school aan de voorkant zit op slot, de BSO is te betreden aan de 
zijkant van het gebouw. 

- grensoverschrijdend gedrag; de beroepskracht legt uit dat hier oog voor is, ze kan tevens 

een voorbeeld noemen waar een kind werd buitengesloten. De beroepskracht legt uit hoe 
hierin is gehandeld. 

  
Kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen voor de veiligheid en 
gezondheid van kinderen beperkt zijn. 
  
De houder 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. 
De toezichthouder heeft de EHBO-certificaten ingezien.  
 
 
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
 

De beroepskracht is op de hoogte van het stappenplan van door de houder vastgestelde meldcode; 

- het in kaart brengen van de signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling 
- collegiale consultatie  
- zo nodig raadplegen van Veilig Thuis  
 
De beroepskracht is tevens op de hoogte van de signalen van huiselijk geweld en/of 
kindermishandeling. 

 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview (beroepskrachten) 
• Observaties (15 november) 
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Ouderrecht 
 
Dit domein belicht de inspectiebevindingen over het domein 'Ouderrecht'. De Wet Kinderopvang 
stelt dat de houder moet zorgdragen voor:  
• het adequaat informeren van ouders; 
• een klachtenregeling vanuit de Wet klachtrecht cliënten zorgsector, waaronder een 

onafhankelijke externe klachtencommissie (of beschikking hebben over een eigen 

onafhankelijke klachtencommissie onder bepaalde voorwaarden); 
• aansluiting geschillencommissie. 
 
De bevindingen over deze voorwaarden worden in dit domein beschreven en beoordeeld. 
  
 

Informatie 
 
De houder heeft het laatste inspectierapport op de website geplaatst, onder het kopje 
Kinderopvang, GGD-rapporten; op een gemakkelijk vindbare plaats. 

 
 
Klachten en geschillen 

 
Het klachtenreglement staat op de website, deze regeling beschrijft de werkwijze 
bij het behandelen en registreren van klachten van ouders en oudercommissies. De beroepskracht 
geeft aan dat ouders met hun klacht altijd naar de beroepskrachten kunnen gaan of naar het 
kantoor en daar een klachtenformulier invullen. 
 
 

Gebruikte bronnen: 
• Website 
• Aansluiting geschillencommissie 
• Klachtenreglement Stichting De Achthoek 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind met de ouders bespreekt en de 
wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke beroepskracht de mentor is 
van het kind. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde buitenschoolse opvang, draagt de houder 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 

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling op basis van het 
burgerservicenummer, met de in artikel 1.50 derde lid van de Wet genoemde personen inclusief 
hemzelf. 
(art 1.48d lid 2 en 3 Wet kinderopvang) 

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen 

Beroepskrachten en beroepskrachten meertalige buitenschoolse opvang beschikken over een voor 
de werkzaamheden passende opleiding en bewijsstukken. De beroepskwalificatie-eisen en 

bewijsstukken die voor beroepskrachten worden genoemd in de meest recent aangevangen cao 
Kinderopvang en cao Sociaal Werk, Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening worden 
aangemerkt als beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken voor een passende opleiding.  
Een beroepskracht meertalige buitenschoolse opvang beschikt daarbij over een bewijsstuk waaruit 
blijkt dat hij de Duitse, Engelse of Franse taal voor de deelvaardigheden gesprekken voeren, lezen, 
luisteren en spreken beheerst op ten minste niveau B2 van het Europees Referentiekader (ERK) 

voor talen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9a lid 1 en 2 
Regeling Wet kinderopvang) 
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Aantal beroepskrachten 

De verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 
kinderen in een basisgroep (beroepskracht-kindratio) wordt bepaald op grond van tabel 2 in bijlage 
1a, onderdeel b bij het besluit en de daarbij behorende rekenregels.  
Gebruik kan worden gemaakt van de rekentool op de website www.1ratio.nl  

 
In afwijking hiervan kunnen voor en na de dagelijkse schooltijd alsmede gedurende vrije middagen 
van de basisschool voor ten hoogste een half uur per dag minder beroepskrachten worden ingezet, 
met dien verstande dat ten minste de helft van het aantal beroepskrachten wordt ingezet. 
 
Indien bij buitenschoolse opvang per dag ten minste tien aaneengesloten uren opvang wordt 
geboden, kunnen, op vrije dagen van de basisschool of tijdens de schoolvakanties, in afwijking van 

het aantal minimaal in te zetten beroepskrachten, voor ten hoogste drie uren per dag minder 
beroepskrachten worden ingezet. Dit met inachtneming van de in het pedagogisch beleidsplan 
vastgestelde tijden waarop minder beroepskrachten kunnen worden ingezet dan minimaal vereist 
op grond van de beroepskracht-kindratio alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan 
wordt afgeweken.   
 

Gedurende de uren dat minder beroepskrachten worden ingezet wordt ten minste de helft van het 

aantal vereiste beroepskrachten ingezet. De afwijkende inzet kan op de dagen van de week 
verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder a en 16 lid 1, 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid 
van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder draagt er zorg voor dat 

er in de buitenschoolse opvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt gehandeld. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de 

opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich meebrengt, waarbij in ieder 

geval wordt ingegaan op: 
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen; 
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen; 
- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, 
stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is 
aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, 
teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het 

risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich 
verwezenlijken. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een beschrijving in algemene zin van de wijze waarop 
kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen voor de veiligheid en 
gezondheid van kinderen beperkt zijn en welke derhalve niet zijn aan te merken als voornaamste 
risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid en gezondheid en als risico op 
grensoverschrijdend gedrag. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

De houder 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 art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 8 

Regeling Wet kinderopvang) 
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Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

Het door de houder in de meldcode vastgestelde stappenplan bevat ten minste de volgende 
stappen: 
a. het in kaart brengen van de signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 
b. collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het advies- en meldpunt huiselijk geweld en 

kindermishandeling (Veilig Thuis) of een deskundige op het gebied van letselduiding; 
c. een gesprek met de ouders en, indien mogelijk, het kind; 
d. het wegen van het risico op en de aard en de ernst van het huiselijk geweld of de 
kindermishandeling en bij twijfel altijd raadplegen van het advies- en meldpunt huiselijk geweld en 
kindermishandeling (Veilig Thuis); 
e. beslissen: zelf hulp bieden of hulp organiseren dan wel het doen van een melding. 
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang; art 14 lid 1 onder a en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Ouderrecht 

Informatie 

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

Klachten en geschillen 

De regeling is schriftelijk vastgelegd en voorziet erin 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 bij de houder, 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) 
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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 : 15-11-2018 
Opstellen concept inspectierapport : 20-11-2018 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 22-11-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 22-11-2018 
Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 22-11-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 27-11-2018 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


