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Het onderzoek 

 

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een aangekondigd incidenteel onderzoek. 

 

Dit onderzoek doet de toezichthouder als daar aanleiding toe is. De aanleiding kan verschillen en 

daarom kunnen de eisen die men beoordeelt ook verschillen. 

 

Beschouwing 

Feiten over het kindercentrum  

BSO Het Gele Park is gehuisvest in het Integraal Educatief Kindcentrum te Lichtenvoorde.  

De BSO is onderdeel van Stichting de Achthoek Kinderopvang. Er wordt opvang geboden van 

maandag t/m vrijdag. Daarnaast wordt er ook voorschoolse opvang aangeboden. 

 

Stichting de Achthoek Kinderopvang heeft op 13-10-2021 het volgende wijzigingsverzoek 

ingediend:  

• Een wijziging kindplaatsen van 46 naar 66. 

 

Bevindingen in hoofdlijnen 

In opdracht van de gemeente Oost Gelre is er een incidenteel onderzoek uitgevoerd in verband met 

bovengenoemde wijziging. Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorschriften om de 

wijziging door te voeren. 

 

Een toelichting is te lezen in het onderliggende rapport. 

 

Advies aan College van B&W 

De toezichthouder adviseert het college om het verzoek tot wijziging van gegevens in het Landelijk 

Register Kinderopvang (LRK) toe te wijzen. 
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Observaties en bevindingen 

Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen covid-19 en 

ouderparticipatieopvang 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

Een houder mag geen kindercentrum starten voordat de GGD een inspectieonderzoek heeft 

uitgevoerd. Als de gemeente besluit dat de houder mag starten, komt de locatie in het Landelijk 

Register Kinderopvang. Wanneer er wijzigingen zijn, is de houder verplicht om deze door te geven. 

 

De administratie moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Ook moet de houder verplichtingen uit 

eventuele handhaving op tijd zijn nagekomen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 

gelezen en/of besproken is.    

Wijzigingen 

Stichting de Achthoek Kinderopvang heeft een wijzigingsverzoek kindplaatsen ingediend bij de 

gemeente Oost Gelre met het voornemen om 66 kinderen op te vangen per 1-1-2022 bij BSO Het 

Gele Park. Houder heeft de benodigde documenten opgestuurd. De GGD en gemeente zijn hiermee 

geïnformeerd en in de gelegenheid gesteld een onderzoek uit te voeren. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

• Wijzigingsformulier exploitatie 

• Pedagogisch beleidsplan 

• Accommodatie; ruimtes. 
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Pedagogisch klimaat 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder 

duidelijk hoe hij/zij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent: 

Het bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden 

en de overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft de houder onderwerpen zoals de indeling 

en grootte van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid. 

 

De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch 

beleid. 

 

Van de beoordeelde eisen staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.   

Pedagogisch beleid 

In het werkplan staat een concrete beschrijving van de werkwijze, maximale omvang en 

leeftijdsopbouw van de basisgroepen. Het volgende is beschreven: 

 

Basisgroepen  

BSO Het Gele Park heeft de beschikking over 66 kindplaatsen verdeelt over basisgroepen.  

Het aantal basisgroepen is afhankelijk van het aantal op te vangen kinderen en diens leeftijd.  

 

Op drukke dagen werken we met 3 basisgroepen; 

• Een basisgroep voor kinderen van 7 jaar en ouder met maximaal 24 kinderen gesitueerd in de 

leerkeuken; 

• Een basisgroep voor kinderen van 4- 13 jaar met maximaal 22 kinderen, gesitueerd op het 

onderwijsplein; 

• Een basisgroep voor kinderen van 4- 7 jaar met maximaal 20 kinderen gesitueerd in de ruimte 

van de peuterspeelzaal. 

 

De basisgroepen hebben daarnaast de beschikking over de ruimtes van het basisonderwijs vanaf 

14.15 uur. De basisgroepen starten om 14.00 uur in de eigen ruimte, daarna mogen de kinderen 

zich vrij bewegen over alle ruimtes. 

 

Op verschillende dagen kunnen verschillende basisgroepen worden gevormd, ten gevolge van 

groepssamenstelling en het aantal aanwezig kinderen. De kinderen en medewerkers weten bij 

welke basisgroep zij horen. Uiteraard krijgen de kinderen de vrijheid om zelf keuzes te maken in 

het doen van activiteiten en het opzoeken van vriendjes in een andere basisgroep. Door het open 

karakter van het gebouw, zullen de kinderen de verdeling in basisgroepen minder als zodanig 

ervaren, omdat de groepen elkaar kunnen zien en horen. 

 

Wanneer de bezetting op de groep lager is, kunnen basisgroepen worden samengevoegd.  

Het samenvoegen van kleinere basisgroepen heeft voordelen ten opzichte van werken met twee 

kleinere basisgroepen apart. Hierdoor is er meer keus voor kinderen om samen te spelen en 

ontstaat er meer keus voor gelegenheid om specifieke activiteiten aan te bieden, bijvoorbeeld aan 

kinderen van dezelfde leeftijd of met dezelfde interesse. Bij samenvoeging zijn vaste pedagogisch 

medewerkers aanwezig en is de structuur van de (mid-)dag gelijk, dus herkenbaar voor het kind. 
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Wanneer wordt een kind in meer dan één basisgroep geplaatst: 

• Een kind kan op verschillende dagen in de week zijn geplaatst en het aantal basisgroepen 

verschilt per dag. Dit is het geval bij een structureel lagere bezetting van groepen op een 

specifieke dag in de week, of omdat er geen plek is op verschillende dagen in dezelfde 

basisgroep.  

• Bij een incidenteel lagere bezetting van groepen- bijv. in vakantieperiodes- kunnen andere 

basisgroepen ontstaan, doordat groepjes kinderen worden samengevoegd.  

• Indien een door ouders aangevraagde ruil dag of extra dag geen plaats is op de vaste 

basisgroep van het kind. Ouders worden geïnformeerd, indien hun kind naar een andere 

basisgroep gaat. 

 

De werkwijze is beschreven, zo wordt onder andere ingegaan op de samenwerking tussen groepen, 

activiteiten buiten de groepen en activiteiten buiten de locatie. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Wijzigingsformulier exploitatie 

• Pedagogisch beleidsplan 
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Personeel en groepen 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

Binnen de buitenschoolse opvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste 

basisgroepen. Er moet voldoende personeel op elke groep zijn. Hoeveel beroepskrachten nodig 

zijn, is afhankelijk van het aantal kinderen en hun leeftijd. 

 

Elke beroepskracht moet een geldig diploma hebben en ingeschreven staan in het Personenregister 

Kinderopvang. Een pedagogisch beleidsmedewerker begeleidt de beroepskrachten in hun werk. 

 

In de basisgroepen spreken de beroepskrachten Nederlands met elkaar en met de kinderen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

De kinderen worden opgevangen in 3 basisgroepen: 

• Een basisgroep voor kinderen van 7 jaar en ouder met maximaal 24 kinderen gesitueerd in de 

leerkeuken; 

• Een basisgroep voor kinderen van 4- 13 jaar met maximaal 22 kinderen, gesitueerd op het 

onderwijsplein; 

• Een basisgroep voor kinderen van 4- 7 jaar met maximaal 20 kinderen gesitueerd in de ruimte 

van de peuterspeelzaal. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Vragenlijst houder en/of locatieverantwoordelijke 

• Observatie(s) 

• Pedagogisch beleidsplan 
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Veiligheid en gezondheid 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De houder moet zorgen voor veilige en gezonde opvang. Hiervoor heeft de houder vastgelegd wat 

de risico’s zijn voor de veiligheid en gezondheid van kinderen. Ook beschrijft de houder: wat hij/zij 

doet om risico’s klein te houden, hoe de kinderen met kleine risico’s leren omgaan en hoe 

beroepskrachten handelen als er toch iets gebeurt. En de houder besteedt aandacht aan het risico 

op grensoverschrijdend gedrag. 

 

De houder betrekt medewerkers bij het maken van dit veiligheid- en gezondheidsbeleid.  

De houder zorgt ervoor dat de beroepskrachten handelen volgens het beleid. 

 

Er is een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de houder moet de kennis en het 

gebruik van deze meldcode bevorderen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Houder heeft de aangepaste RIE van deze locatie via de mail toegestuurd. In deze risico-

inventarisatie veiligheidsmanagement, plan van aanpak, staan de risico's die zich in de ruimtes 

kunnen voordoen beschreven waar de basisgroepen gebruik van maken. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

• Observatie(s) 

• Beleid veiligheid- en gezondheid 
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Accommodatie 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De binnenruimte en de buitenruimte moeten groot genoeg zijn. Ook zijn de ruimtes voor de 

kinderen veilig en toegankelijk. De inrichting van de ruimtes stimuleert de kinderen om te spelen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Eisen aan ruimtes 

De wet IKK schrijft onder andere voor dat de binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven 

gedurende de tijd dat zij worden opgevangen, veilig, toegankelijk en passend ingericht zijn in 

overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen. 

 

Er is een wijziging ingediend voor het ophogen van het aantal kindplaatsen (van 46 naar 66).  

De houder heeft de te gebruiken binnen- en buitenruimtes aan de toezichthouder getoond en 

hierop een toelichting gegeven. 

 

De volgende ruimtes zijn door de houder getoond: 

• De te gebruiken ruimtes en indeling basisgroepen; 

• Buitenspeelruimte. 

 

Ruimte 0.23 = de leerkeuken 76.2 m2 

Ruimte 0.45 = onderwijsruimte 56.8 m2 

Ruimte 0.44 = onderwijsruimte 56.4 m2 

Ruimte 0,27 = peuterspeelzaalruimte 56.9 m2 

 

Daarnaast heeft men de mogelijkheid om gebruik te maken van de speelzaal. 

 

Ruimte onderwijsplein 0.46 115.m2 gebruiken we ca. 70m2 

Ruimte onderwijsplein 0.47   69,2 gebruiken we ca. 40 m2 

 

Totaal ter beschikking 356,3 m2. 

 

Er is voldoende speelruimte beschikbaar voor 66 kinderen. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

• Observatie(s) 

• Informatie beschikbare buitenruimte 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen covid-19 en 

ouderparticipatieopvang 

 

Wijzigingen 

De houder van een kindercentrum doet van een wijziging in de daartoe aangewezen gegevens 

onverwijld mededeling aan het college, nadat deze wijziging hem bekend is geworden. Hierbij 

verzoekt de houder de gegevens te wijzigen. 

(art 1.47 lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 2 en 3 Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse 

kinderopvang en personenregister kinderopvang) 

 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum 

draagt er zorg voor dat in de buitenschoolse opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt 

gehandeld. 

(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Personeel en groepen 

 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij buitenschoolse opvang vindt de opvang plaats in basisgroepen. Een kind wordt opgevangen in 

één basisgroep. De maximale grootte van de basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in 

bijlage 1, onderdeel b van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Accommodatie 

 

Eisen aan ruimtes 

De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden 

opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en 

de leeftijd van de op te vangen kinderen. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum 

aanwezig kind. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum 

aanwezig kind. De buitenspeelruimte is bij voorkeur aangrenzend aan het kindercentrum. In het 

geval een buitenspeelruimte niet aangrenzend is, is deze gelegen in de directe nabijheid van het 

kindercentrum en voor kinderen toegankelijk en veilig bereikbaar. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : BSO Het Gele Park 

Website : http://www.deachthoek.com 

Aantal kindplaatsen : 46 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Stichting de Achthoek Kinderopvang 

Adres houder : Varsseveldseweg 65d 

Postcode en plaats : 7131 JA 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. te Boekhorst 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Oost Gelre 

Adres : Postbus 17 

Postcode en plaats : 7130 AA LICHTENVOORDE 
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Planning 

Datum inspectie : 21-10-2021 

Opstellen concept inspectierapport : 21-10-2021 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 25-10-2021 

Verzenden inspectierapport naar houder : 25-10-2021 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 25-10-2021 

Openbaar maken inspectierapport : 28-10-2021 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 


