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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. 
 

Beschouwing 
 
Kinderopvang Graaf Jantje exploiteert meerdere locaties binnen de gemeentegrenzen van Lochem. 
BSO Gorssel is gehuisvest in een verzamelgebouw met o.a. een sport- en cultureel centrum en een 
kinderdagverblijf, Het Trefpunt in Gorssel. 
Naast de BSO is in hetzelfde pand een kinderdagverblijf van Graaf Jantje gevestigd. 

 

Inspectiegeschiedenis 
2016: jaarlijks onderzoek met positieve bevindingen; 
2017: jaarlijks onderzoek, aan de onderzochte voorschriften wordt wederom voldaan; 
2018: jaarlijks onderzoek, er wordt niet aan alle voorschriften voldaan.  
Er worden overtredingen geconstateerd binnen de domeinen: 
• pedagogisch klimaat: beschrijving basisgroepen in het pedagogisch beleidsplan 
• accommodatie: aantal toegestane kinderen in verhouding tot de m2 

2019: nader onderzoek, beide overtredingen zijn hersteld 
 
Bevindingen 
Er wordt niet volledig voldaan aan de onderzochte voorschriften. Er worden overtredingen 
geconstateerd binnen de domeinen: 
• pedagogisch klimaat: handelen conform beleid, werkwijze basisgroepen 
• personeel en groepen: basisgroepen 

• veiligheid en gezondheid: handelen conform beleid, concrete omschrijving risico's, 
inzichtelijkheid beleid, kwalificatie kinder-EHBO 

• meldcode: kennis meldcode, kennis vertrouwensinspecteur 
• accommodatie: passend en toegankelijk ingericht 
 
In onderstaand inspectierapport is verdere toelichting te lezen. 

 

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 
 

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. 
Om een helder beeld te krijgen van beleid, visie en praktijk is het beleidsplan gecontroleerd op 
inhoud en volledigheid en getoetst aan de hand van de praktijkobservatie. 
 

Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het Veldinstrument 
observatie kindercentrum. 
 

Pedagogisch beleid 

Op locatie is het pedagogisch beleidsplan ingezien door de toezichthouder en de houder heeft een 
pedagogisch beleidsplan toegestuurd. Er zit inhoudelijk verschil tussen beide documenten. 
 

In het pedagogisch beleidsplan (BSO Graaf Jantje Gorssel 2019) dat is ingezien op locatie staat 
onder andere het volgende over de werkwijze en de basisgroep bij de BSO beschreven: 
 
Voor alle groepen hebben wij duidelijk omschreven welke kinderen er op welke dag zijn en welke 
pedagogisch medewerkers op welke dagen werken. De BSO in Gorssel heeft ruimte voor maximaal 
13 kinderen van 4 tot 12 jaar, deze worden begeleid door twee medewerkers.  
Op dinsdag en vrijdag spelen de kinderen in de BSO ruimte. Op maandag en donderdag worden 

(vanwege een laag aantal kinderen) de kinderen samengevoegd met de BSO kinderen van de 
Joppeschool en opgevangen in het scoutinggebouw( ook met toestemming van de ouders).   
 
Ten tijde van de inspectie (maandag 07-10-2019) werden er kinderen van zowel BSO Joppe als 
BSO Gorssel opgevangen bij BSO Gorssel. 
 

De beroepskracht geeft aan dat zij vandaag rond de middag een mail heeft ontvangen van de 
houder, dat de opvang vandaag plaats vindt bij BSO Gorssel i.p.v. bij BSO Joppe. 
Daarnaast verklaart zij dat de opvang van kinderen normaliter in de praktijk de gehele week plaats 
vindt bij BSO Joppe. Er wordt dus blijkbaar niet meer opgevangen op BSO Gorssel. 
 
Deze verklaring en hetgeen geobserveerd is, komt niet overeen met hetgeen dat beschreven is in 
het pedagogisch beleidsplan. 

Hierdoor is het voor kinderen, ouders en beroepskrachten niet duidelijk wanneer er waar opvang 
plaats vindt. 
 
Conclusie: 
Er wordt niet voldaan aan een deel van de voorwaarden 
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Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 
voldaan: 

 

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

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 
maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de aard 
en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de basisgroep kunnen verlaten. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Pedagogische praktijk 

Een houder van een kindercentrum biedt verantwoorde kinderopvang, waaronder wordt verstaan: 
het in een veilige en gezonde omgeving bieden van emotionele veiligheid aan kinderen, het 

bevorderen van de persoonlijke en sociale competentie van kinderen en de socialisatie van 

kinderen door overdracht van algemeen aanvaarde waarden en normen (artikel 1.49 lid 1 Wet 
kinderopvang). 
 
Binnen het domein 'Pedagogisch klimaat' is een observatie uitgevoerd naar de uitvoering van het 
pedagogisch beleidsplan in de praktijk. Het oordeel ten aanzien van de verantwoorde kinderopvang 
is tot stand gekomen door een veelheid aan waarnemingen tijdens de observatie van de 
pedagogische praktijk. Voor deze observatie is gebruik gemaakt van het ‘Veldinstrument observatie 

pedagogische praktijk 4-12 jaar’, opgesteld door GGD GHOR Nederland/Nederlands Jeugdinstituut. 
Om te toetsen of in de praktijk gehandeld wordt conform het pedagogisch beleid heeft een 
observatie plaatsgevonden, waarbij twee van de voorgeschreven voorwaarden zijn beoordeeld. 
 
De observatie vond op een maandagmiddag plaats, tijdens een eet-/drinkmoment en een 
(buiten)speelmoment. 
 

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;  
Het betreft een gecombineerde groep van kinderen van BSO Joppe en BSO Gorssel. Beide groepen 
kinderen lijken het goed met elkaar te kunnen vinden. 
Tijdens het eet- en drinkmoment heeft de beroepskracht oog voor de kinderen, zij laat bijvoorbeeld 

alle kinderen aan het woord tijdens het gesprekje aan tafel. 
 
Bij het buiten spelen begeleidt en ondersteunt de beroepskracht de kinderen tijdens hun 
samenspel. Ook de peuters zijn buiten met hun beroepskrachten. Hierin is te merken dat de 
kinderen gewend zijn gezamenlijk buiten te zijn en te spelen met en naast elkaar. 
 
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; 
Aan tafel wachten de kinderen op elkaar tot ze klaar zijn. Als één van de kinderen tegen de 
beroepskracht zegt: 'Geef mij het fruit', reageert de beroepskracht door aan te geven dat het kind 
het moet vragen; 'Wíl je mij het fruit geven'. Het kind reageert met 'oh, ja!' en bevestigt hiermee 
wat de beroepskracht aangeeft. 

 

Tijdens het buiten spelen zijn de peuters ook buiten met hun beroepskrachten. De BSO 
beroepskracht helpt de kinderen herinneren om rekening met de jongsten te houden. 
 
Wanneer een aantal BSO kinderen op de glijbaan over de stang klimt, geeft de beroepskracht aan 
bij de kinderen dat dat niet de afspraak is, omdat dit gevaarlijk is. 
 

Conclusie: 
Er wordt voldaan aan de voorwaarden van verantwoorde buitenschoolse opvang. 
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Gebruikte bronnen 

• Interview (beroepskracht 07-10-2019) 
• Observatie(s) (07-10-2019) 
• Pedagogisch beleidsplan (pedagogisch beleidsplan Kinderopvang Graaf Jantje Gorssel 2019) 

 

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 heeft zich als uitvoerend bestuurder ingeschreven in het personenregister kinderopvang 
en heeft zorg gedragen voor een koppeling voor zichzelf waarbij de VOG is goedgekeurd. 
 
De aanwezige beroepskracht is ingeschreven in het personenregister kinderopvang waarbij de VOG 
is goedgekeurd. 
 

Conclusie: 
De houder en de beroepskracht van de buitenschoolse opvang zijn in het bezit van een verklaring 
omtrent het gedrag. 
 

Opleidingseisen 

 
Beroepskrachten  

De beroepskwalificatie van de beroepskracht is tijdens dit onderzoek getoetst en deze voldoet aan 

de gestelde voorwaarden. 
 
Beroepskrachten in opleiding/stagiairs  
Op het moment van inspectie was er geen stagiaire of beroepskracht in opleiding aanwezig 
  
Pedagogisch beleidsmedewerker/coach  

De houder heeft, voor de gestelde datum, geen diploma(s) aangeleverd van de pedagogisch 
beleidsmedewerker/ coach aan de toezichthouder. 
 
Deze voorwaarde is tijdens het onderzoek voor registratie nog niet beoordeeld. De houder heeft 
immers geheel 2019 om aan de eis te voldoen. In 2020 kan, met terugwerkende kracht, worden 
beoordeeld of de houder voldoet aan de eis omtrent de pedagogisch beleidsmedewerker/coach. 

  
Conclusie:  
Er wordt voldaan aan de voorwaarde. 
 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 

stagiaires 

De toezichthouder heeft met betrekking tot deze voorwaarde onder andere personeelsroosters 

en kindplanningen (van 16 september t/m 18 oktober 2019) opgevraagd bij de houder. De houder 
heeft, voor de gestelde datum, geen verdere informatie aangeleverd bij de toezichthouder met 
betrekking tot deze voorwaarde. 
 
Ten tijde van de inspectie worden er 11 kinderen opgevangen, in de leeftijd van 4 tot 12 jaar, door 
1 beroepskracht. Op deze dag wordt er voldaan aan de voorwaarde. 
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Conclusie: 

Aan het onderzochte voorschrift met betrekking tot de juiste verhouding tussen het aantal 
beroepskrachten en het aantal kinderen dat wordt opgevangen wordt op de dag van inspectie 
voldaan. 

 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

 
Inzet: 
Met betrekking tot de inzet van de Pedagogisch beleidsmedewerker/ coach geeft de houder het 
volgende aan: 
 

Op dit moment werk ik op de opvang op kantoor. Ik ben hierdoor regelmatig aanwezig en ga in 
gesprek met de medewerkers. Een ex werkneemster loopt enkele keren mee op de groep met 
medewerkers en ondersteund hun in hun werk. Zij zal de training pedagogisch coach gaan volgen 
en het dan volledig van mij overnemen. 
 
Berekening: 

De houder heeft de volgende berekening opgenomen in het pedagogisch beleidsplan: 
Bij Kinderopvang Graaf Jantje Harfsen zijn er op 1 januari 2019  in totaal fte. Op grond van de wet 
IKK worden onderstaande uren ingezet: 
• Pedagogische beleidsontwikkeling/implementatie 50 uur per jaar voor beleid 
• Coaching pedagogisch medewerkers 16  uur per jaar schooljaar voor coaching. 
Bij de verdeling van de coachingsuren per pedagogisch medewerker zorgen we ervoor dat elke 
pedagogisch medewerker jaarlijks een vorm van coaching ontvangt. In overleg met de pedagogisch 

medewerker en de pedagogisch coaches van de diverse locaties wordt er besloten op welke 
pedagogische vaardigheden gecoacht wordt en in welke vorm deze coaching wordt aangeboden.  
 
Conclusie: 
Aangezien de houder nog geheel 2019 de tijd heeft om alle beroepskrachten het benodigde aantal 
uren coaching te geven, is dit onderdeel nog niet meegenomen in deze beoordeling. Tijdens de 
jaarlijkse inspectie in 2020 zal dit onderdeel zijn van de inspectie. 

 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

 
Basisgroepen: 
In het pedagogisch beleidsplan van BSO Gorssel staat het volgende beschreven over de 
basisgroepen: 

 
Bij Graaf Jantje Gorssel is het gebruikelijk om op rustige dagen BSO-kinderen op te vangen op de 
kinderdagverblijfgroepen. Houder dient dit expliciet te beschrijven in het pedagogisch beleidsplan 
van deze locatie, voor zowel het kinderdagverblijf als de buitenschoolse opvang. 
Samenvoegen van 2 apart geregistreerde opvangvormen op hetzelfde adres, kan alleen indien dit 
een structureel karakter heeft en als zodanig is vastgelegd en moet voldoen aan de gestelde 
voorschriften.Voor alle groepen hebben wij duidelijk omschreven welke kinderen er op welke dag 

zijn en welke pedagogisch medewerkers op welke dagen werken.  
 
De BSO in Gorssel heeft ruimte voor maximaal 13 kinderen van 4 tot 12 jaar, deze worden 
begeleid door twee pedagogisch medewerkers. Op  woensdag vrijdag en tijdens de vakanties kan 
het zijn dat groepen worden samengevoegd vanwege een laag aantal kinderen op de BSO. In dat 
geval  kan het voor komen dat BSO kinderen op  vrijdag mee eten met  de dagopvang groep en 

deel kunnen nemen aan activiteiten van de dagopvanggroep. Door de tussengelegen deur open te 

zetten, kunnen BSO kinderen in de BSO ruimte spelen. Er is dan nog voldoende toezicht vanuit de 
dagopvanggroep.  Ouders kunnen toestemming geven tijdens het intakegesprek of hun kind op 
deze manier in de BSO ruimte mag spelen. Er wordt dan wel gelet op de leeftijd van het BSO kind. 
Op maandag, dinsdag en donderdag  spelen de kinderen in de BSO ruimte. Als de kinderen bij 
(spel) activiteiten de groep verlaten, is de leidster-kind-ratio op de BSO maatgevend.  
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De samenvoeging met BSO Joppe en de opvang op BSO Joppe is niet opgenomen in het door de 
houder toegestuurde pedagogisch beleidsplan. In het pedagogisch beleidsplan dat is ingezien op 

locatie, staat hier wel een stuk over opgenomen namelijk: 
Op dinsdag en vrijdag spelen de kinderen in de BSO ruimte. Op maandag en donderdag worden 
(vanwege een laag aantal kinderen) de kinderen samengevoegd met de BSO kinderen van de 

Joppeschool en opgevangen in het scoutinggebouw( ook met toestemming van de ouders).   
   
Uit de observatie is naar voren gekomen dat de samenstelling van de groep voor de kinderen en 
beroepskracht bekend was. 
De vraag is wel of het voor kinderen, ouders en beroepskrachten duidelijk is wanneer er waar 
opvang plaats vindt. 
De opvang vindt niet plaats op de wijze zoals het beschreven staat in het pedagogisch beleidsplan. 

 
Mentorschap: 
Houder heeft omschreven dat elk kind een mentor heeft en hoe dit kenbaar wordt gemaakt aan 
ouders en kinderen. 
 
Conclusie: 

Er wordt deels voldaan aan de voorwaarden 

 
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 
voldaan: 
 

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) 

 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

Tijdens de observatie en het interview met de beroepskracht is gebleken dat de Nederlandse taal 
de voertaal is. 

 

Gebruikte bronnen 

• Interview (beroepskracht 07-10-2019) 
• Observatie(s) (07-10-2019) 
• Personen Register Kinderopvang 
• Diploma/kwalificatie beroepskracht 

• Pedagogisch beleidsplan (pedagogisch beleidsplan Kinderopvang Graaf Jantje Gorssel 2019) 
 

Veiligheid en gezondheid 
 

Uit de wet kinderopvang vloeien bepalingen voort die stellen dat de houder moet zorg dragen voor 
kinderopvang in een veilige en gezonde omgeving. 
 
Een onderdeel hiervan is: 
• De houder moet een veiligheidsbeleid en gezondheidsbeleid voeren dat de veiligheid en 

gezondheid van de op te vangen kinderen zo veel mogelijk waarborgt. 
De bevindingen hieromtrent worden hieronder beschreven en beoordeeld. 

  

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Er is een veiligheid- en gezondheidsbeleid opgesteld door de houder. De beroepskracht op de 
locatie is deels op de hoogte van de maatregelen die vanuit het beleid gelden. 
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De beroepskracht kan een aantal maatregelen/afspraken benoemen. In de praktijk wordt hier 
echter onvoldoende naar gehandeld. Daarnaast zijn niet alle risico's opgenomen in het beleid.  

 
Enkele voorbeelden zijn: 
• in het beleid veiligheid en gezondheid staat onder andere opgenomen dat de kinderen en 

beroepskrachten hun handen wassen voor het eten/drinken en na de toiletgang. Tijdens de 
observatie wassen de kinderen en de beroepskracht hun handen niet voor het eten/drinken. 
Ook wassen de kinderen hun handen niet na de toiletgang 

 
• een aantal kinderen gebruikt de glijbaan niet op een veilige manier; ze gaan op de stang van 

de glijbaan zitten. De beroepskracht spreekt de kinderen hier uiteindelijk op aan. De glijbaan 
en het gebruik hiervan zijn niet opgenomen in het beleid 

 
• er staat een hoge boom op het buiterrein met daarin een slinger/klimtouw van een meter of 4. 

Er ligt geen zachte ondergrond onder het touw (gras) en aan de zijkant liggen stoeptegels. 
Tijdens de observatie klimt een kind tot ongeveer halverwege het touw. Bij navraag aan de 
beroepskracht blijkt dat het kind vaak tot helemaal bovenin het touw klimt. De beroepskracht 
geeft aan dat ze zich niet bewust is van de risico's met betrekking tot het slingertouw. Er is 

een groot risico op vallen en ernstige verwondingen aangezien het touw erg lang is en de 

kinderen hoog kunnen klimmen, terwijl de kinderen kunnen vallen op de stoeptegels en de te 
harde ondergrond. De boom en het klim/slingertouw zijn niet opgenomen in het beleid 

 
• De sporthal (aangrenzend in hetzelfde gebouw) is niet opgenomen in het beleid veiligheid en 

gezondheid. In het pedagogisch beleidsplan staat omschreven dat de BSO soms gebruik maakt 
van de sporthal 

 
Hiermee handelt de houder dus niet conform het eigen beleid en is er een groot risico op onveilige 
situaties. 
 
Bovengenoemde betreft situaties die door de toezichthouder zijn waargenomen op basis van een 
steekproef. De houder is er voor verantwoordelijk dat voor alle veiligheids- en gezondheidsrisico's 
adequate (preventieve) maatregelen worden genomen om letsel c.q. gevolgen te voorkomen. 

 
Inzichtelijkheid beleid veiligheid en gezondheid 
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en 

gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, 
beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders. 

In het beleid veiligheid en gezondheid is het volgende opgenomen: 
 
Intern 
We vinden het belangrijk dat medewerkers zich betrokken voelen bij het veiligheids- en 
gezondheidsbeleid. Wanneer het beleidsplan voor veiligheid en gezondheid wordt opgesteld of 
bijgesteld, spelen zij dan ook een actieve rol hierin. Draagvlak en betrokkenheid van de 
Pedagogisch medewerkers is een voorwaarde om het beleid in de praktijk uit te dragen en na te 

leven. Om dit te realiseren zal er tijdens elk teamoverleg een thema of onderdeel uit het beleid 
worden besproken en geëvalueerd. Dit om continu in gesprek te blijven over het beleid. Hierdoor 
blijven we scherp op onze werkwijzen en kunnen we bij veranderingen in de omgeving of situatie, 
zoals bij verbouwingen of veranderingen in de inrichting, direct controleren of het beleid al dan niet 
moet worden aangescherpt. Wanneer een nieuwe medewerker op de locatie komt werken zorgen 
we voor een uitgebreide introductie in het veiligheids- en gezondheidsbeleid, met indien nodig 
eventuele extra opleiding en instructies. Zodanig dat deze persoon in staat is tot het nemen van 

maatregelen wanneer dit aan de orde is. 
  

Extern 
Via de nieuwsbrief en via de oudercommissie berichten we ouders over onze activiteiten ten 
aanzien van veiligheid en gezondheid. Wanneer er vragen zijn van ouders worden deze zo 
mogelijk ter plekke beantwoord. Wanneer deze vraag voor meerdere ouders interessant is, 

wordt deze tevens in de nieuwsbrief opgenomen. 
 
Beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers zijn niet meegenomen in deze omschrijving 
en daarmee wordt er niet voldaan aan de voorwaarde. 
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Kinder-EHBO 

Het kinder EHBO diploma van de aanwezige beroepskracht is opgevraagd bij de houder. De houder 
geeft hierover het volgende aan: 
zij heeft wel al meegedaan aan onze opfriscursussen en is bij onze vaste trainer opgegeven voor de 

eerstvolgende cursus. Zij werkt altijd samen met iemand die wel in het bezit is van een EHBO 
diploma. 
 
Ten tijde van de inspectie werkt de beroepskracht alleen op de groep. Er zijn wel beroepskrachten 
van het KDV aanwezig in het gebouw. 
Ook met betrekking tot deze voorwaarde heeft de houder, op de gestelde datum, geen aanvullende 
informatie aangeleverd waaruit blijkt dat de betreffende beroepskracht samen werkt met iemand 

die wel in het bezit is van een geldig Kinder-EHBO diploma. 
 
Conclusie: 
Er wordt niet voldaan aan alle voorwaarden; er wordt niet gehandeld conform het opgestelde 
beleid, het beleid is niet volledig in de opgenomen risico's en de inzichtelijkheid is niet volledig. 
 

Daarnaast voldoet de houder niet aan de eis dat er altijd een volwassene aanwezig is in het bezit 

van een Kinder-EHBO diploma op de locatie. 
 
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 
voldaan: 
 

De houder van een kindercentrum 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 concrete beschrijving van de wijze waarop de 
houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en 
gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, 

beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder e Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum 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 9b Regeling Wet kinderopvang) 
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Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

Per 1 januari 2019 is een aanvulling vereist in de meldcode kindermishandeling. De houder heeft 
een nieuwe meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling vastgesteld. In deze nieuwe 
meldcode is volgens de nieuwe wettelijke voorschriften een afwegingskader opgenomen. 
 

De door de houder voor het personeel vast te stellen meldcode bevat de volgende elementen: 
• Een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan door het 
personeel met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 
• Een afwegingskader op basis waarvan het personeel het risico op en de aard en de ernst van het 
huiselijk geweld of de kindermishandeling weegt en dat het personeel in staat stelt te beoordelen 
of sprake is van dusdanig ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling, dan wel van een 
vermoeden daarvan, dat een melding is aangewezen; 

• Specifieke aandacht voor de wijze waarop het personeel omgaat met gegevens waarvan zij het 
vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden. 
 
Het vastgestelde stappenplan in de meldcode bevat de volgende, minimale, stappen: 
• Het in kaart brengen van de signalen; 
• Collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van externen; 

• Een gesprek met ouders en, indien mogelijk, het kind; 
• Het toepassen van het afwegingskader; 
• Het beslissen over; het doen van een melding en het inzetten van de noodzakelijke hulp. 
  
De beroepskracht geeft aan dat ze binnenkort een cursus over dit onderwerp gaan volgen. Op het 
moment van de inspectie kan de beroepskracht het stappenplan benoemen en heeft zij kennis over 
bijvoorbeeld de organisatie Veilig Thuis. De beroepskracht heeft onvoldoende kennis rondom het 

afwegingskader en de werkwijze en het in contact treden met de Vertrouwensinspecteur 
kinderopvang. 
 
Uit het gesprek met de beroepskracht is geconcludeerd dat de houder de kennis en het gebruik van 
de meldcode onvoldoende bevordert. 
 
Conclusie: 

Er wordt niet voldaan aan de gestelde voorwaarde 
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Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 
voldaan: 

 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze, dat hij 
onverwijld in overleg treedt met de vertrouwensinspecteur kinderopvang, indien hem bekend is 
geworden dat een bij de onderneming werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft 

gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die 
gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang. Indien uit het overleg blijkt dat sprake is 
van een redelijk vermoeden dat een persoon zich schuldig heeft gemaakt aan een dergelijk misdrijf 
doet de houder onverwijld aangifte bij een opsporingsambtenaar en stelt hij de 
vertrouwensinspecteur kinderopvang onverwijld in kennis. 
(art 1.51b lid 1, 2 en 5 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, 
indien het een bij de houder werkzaam persoon op enigerlei wijze bekend is geworden dat een 
ander ten behoeve van die houder werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft 
gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die 

gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang, deze persoon de houder van het 
kindercentrum daarvan onverwijld in kennis stelt. 
Indien degene die van het vermoeden op de hoogte moet worden gesteld dezelfde persoon is als 
degene die zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan dit misdrijf, is artikel 1.51c lid 1 en 

2 Wet kinderopvang van toepassing. 
(art 1.51b lid 3, 4 en 5 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, 
indien een bij de onderneming werkzaam persoon bekend is geworden dat de natuurlijke persoon 
die tevens houder is zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de 
zeden of mishandeling jegens een kind dat gebruik maakt van de door de houder geboden 

kinderopvang, deze persoon in contact kan treden met de vertrouwensinspecteur kinderopvang en 
in geval van een redelijk vermoeden onverwijld aangifte doet bij een daartoe aangewezen 
opsporingsambtenaar. 
(art 1.51c Wet kinderopvang) 

 
Gebruikte bronnen 

• Interview (beroepskracht 07-10-2019) 
• Observatie(s) (07-10-2019) 
• Beleid veiligheid- en gezondheid (Graaf Jantje kinderopvang) 
• Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

 

Accommodatie 
 
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 "accommodatie". 
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Eisen aan ruimtes 

 
Groepsruimte BSO 
BSO Graaf Jantje Gorssel beschikt over een eigen groepsruimte. De ruimte is geschikt voor de 

opvang van maximaal 13 kinderen. 
 
Ten tijde van de inspectie is de ruimte niet veilig, toegankelijk en passend ingericht: 
• de temperatuur is onaangenaam, het is erg koud in de ruimte. Dit blijft ook zo gedurende de 

opvang 
• de ruimte oogt rommelig en niet gezellig; losse materialen liggen her en der in de ruimte, 

stoelen en krukken op tafel, een grote tv op de grond, etc. 

• er staat een grote elektrische bakfiets in de ruimte. Deze wordt ook niet verwijderd tijdens de 
opvang. Bij navraag geeft de beroepskracht aan dat de bakfiets er altijd staat, omdat er geen 
opslagruimte in de schuur is 

 
De houder heeft in het pedagogisch werkplan voor BSO Gorssel onder andere opgenomen dat: 
De groepsruimten worden gekenmerkt door een huiselijke sfeer.  

De groepsruimte is zodanig ingericht dat er veilig gespeeld kan worden. 
De inrichting van de groepsruimte is van grote invloed op het gedrag en het welbevinden van de 
kinderen. Goed ingerichte groepsruimte bieden kinderen veiligheid en vrijheid om uit verschillende 
activiteiten te kiezen. 
 
Ten tijde van de inspectie wordt hier voor een deel niet aan voldaan. Hiermee handelt de houder 
dus niet conform het eigen beleid. 

 
Conclusie: 
De ruimte is niet passend genoeg ingericht om kinderen op te vangen.  
 
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 
voldaan: 

 

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) 

 

Gebruikte bronnen 

• Interview (beroepskracht 07-10-2019) 
• Observatie(s) (07-10-2019) 
• Pedagogisch beleidsplan (pedagogisch beleidsplan Kinderopvang Graaf Jantje Gorssel 2019) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 
 

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

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 
maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen. 
 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de aard 
en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de basisgroep kunnen verlaten. 
 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde buitenschoolse opvang, draagt de houder van een 
kindercentrum 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) 
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Personeel en groepen 
 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 
a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 
b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 
uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een 
onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden 
opgevangen; 

c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder exploiteert en waar 
kinderen worden opgevangen; 
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 
de kinderen die worden opgevangen; 
e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd 

hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn 
of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 
 
Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e 
ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 
 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling met de in artikel 1.50 derde lid van 
de wet genoemde personen inclusief hemzelf. 
 

(art 1.48d lid 3 Wet kinderopvang) 

Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het 
personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder van een kindercentrum kan de 
persoon zijn werkzaamheden aanvangen. 
 

(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

 

Opleidingseisen 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 
aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 

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 en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 

stagiaires 

De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat 

wordt opgevangen, met dien verstande dat:  
- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 
kinderen in een basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in bijlage 1, onderdeel b, bij het 
besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels; 
- Indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de basisgroep 
verlaten, leidt dit niet tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit 
buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten, ten 

opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit; 
- in afwijking hiervan op grond van het Besluit kwaliteit kinderopvang art.16 lid 4 minder 
beroepskrachten zijn ingezet. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

 

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) 

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en 
bespreekt, indien wenselijk, de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Tevens is de 

mentor voor de ouders en het kind aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het 
welbevinden van het kind. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

De Nederlandse taal wordt als voertaal gebruikt. Daar waar naast de Nederlandse taal de Friese 

taal of een streektaal in levend gebruik is, kan de Friese taal of de streektaal mede als voertaal 
worden gebruikt. In afwijking hiervan kan meertalige buitenschoolse opvang worden verzorgd 
conform de definitie en in overeenstemming met de voorwaarden die daarvoor gelden. 
 

(art 1.50 lid 2 onder i en art 1.55 lid 1 en 3 Wet kinderopvang) 
   

OF 
Er wordt naast de Nederlandse voertaal mede een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de 
herkomst van de kinderen in specifieke omstandigheden daartoe noodzaakt, overeenkomstig een 
door de houder van een kindercentrum vastgestelde gedragscode. 
 

(art 1.55 lid 2 Wet kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 
 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder van een kindercentrum 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) 
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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 concrete beschrijving van de wijze waarop de 
houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en 
gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, 
beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders. 
 

(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder e Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum 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 9b Regeling Wet kinderopvang) 

De houder of voorgenomen houder van een kindercentrum stelt het veiligheids- en 
gezondheidsbeleid schriftelijk vast en verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder 

evalueert, en indien nodig actualiseert, het veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden 
na opening van het kindercentrum. Daarna houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid 
actueel. 
 

(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid 
samen met de beroepskrachten een continu proces is van het vormen van beleid, implementeren, 
evalueren en actualiseren. 
 

(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder a 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) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van 
de wijze waarop de achterwacht is geregeld indien er met inachtneming van de beroepskracht-
kindratio of bij het afwijken van de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten op 
grond van de beroepskracht-kindratio, slechts een beroepskracht op het kindercentrum aanwezig 
is. 
 

(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder f en art 16 lid 5 en 6 

Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
 

(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze, dat hij 
onverwijld in overleg treedt met de vertrouwensinspecteur kinderopvang, indien hem bekend is 
geworden dat een bij de onderneming werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft 
gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die 
gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang. Indien uit het overleg blijkt dat sprake is 

van een redelijk vermoeden dat een persoon zich schuldig heeft gemaakt aan een dergelijk misdrijf 
doet de houder onverwijld aangifte bij een opsporingsambtenaar en stelt hij de 
vertrouwensinspecteur kinderopvang onverwijld in kennis. 
 

(art 1.51b lid 1, 2 en 5 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, 
indien het een bij de houder werkzaam persoon op enigerlei wijze bekend is geworden dat een 

ander ten behoeve van die houder werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft 
gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die 
gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang, deze persoon de houder van het 
kindercentrum daarvan onverwijld in kennis stelt. 
Indien degene die van het vermoeden op de hoogte moet worden gesteld dezelfde persoon is als 

degene die zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan dit misdrijf, is artikel 1.51c lid 1 en 
2 Wet kinderopvang van toepassing. 
 

(art 1.51b lid 3, 4 en 5 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, 
indien een bij de onderneming werkzaam persoon bekend is geworden dat de natuurlijke persoon 
die tevens houder is zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de 
zeden of mishandeling jegens een kind dat gebruik maakt van de door de houder geboden 
kinderopvang, deze persoon in contact kan treden met de vertrouwensinspecteur kinderopvang en 
in geval van een redelijk vermoeden onverwijld aangifte doet bij een daartoe aangewezen 
opsporingsambtenaar. 
 

(art 1.51c Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum stelt voor het personeel een meldcode vast waarin stapsgewijs 
wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan 
en die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden.  

De door de houder voor het personeel vast te stellen meldcode bevat ten minste de volgende 
elementen: 
a. een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan door het 
personeel met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;  
b. een afwegingskader op basis waarvan het personeel het risico op en de aard en de ernst van het 
huiselijk geweld of de kindermishandeling weegt en dat het personeel in staat stelt te beoordelen 

of sprake is van dusdanig ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling, dan wel van een 
vermoeden daarvan, dat een melding is aangewezen; 
c. een toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen van 
het stappenplan, inclusief vermelding van de functie van degene die eindverantwoordelijk is voor 
de beslissing over het al dan niet doen van een melding; 
d. indien van toepassing, specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld, die speciale 
kennis en vaardigheden van personeel vereisen;  

e. specifieke aandacht voor de wijze waarop het personeel omgaat met gegevens waarvan zij het 
vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden. 
 

(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang; art 14 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Het door de houder van een kindercentrum 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 toepassen van het afwegingskader, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b; 
e. het beslissen over: 
  - het doen van een melding, en 
  - het inzetten van de noodzakelijke hulp. 
 

(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang; art 14 lid 1 onder a en 2 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 : Kinderopvang Graaf Jantje Gorssel 
Website : http://www.graafjantje.com 
Aantal kindplaatsen : 14 
 

Gegevens houder 
Naam houder : Mevr. G.M. Baak 
KvK nummer : 08189087 
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. D. van der Kolk 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Lochem 
Adres : Postbus 17 
Postcode en plaats : 7240 AA LOCHEM 
 

Planning 
Datum inspectie : 07-10-2019 
Opstellen concept inspectierapport : 21-10-2019 
Zienswijze houder : 31-10-2019 
Vaststelling inspectierapport : 31-10-2019 

Verzenden inspectierapport naar houder : 31-10-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 31-10-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 05-11-2019 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

Wat ons opvalt is dat er een groot verschil is met het rapport dat in juni/juli 2019 is gemaakt, hier 
wordt niets opgemerkt over de inrichting of de buitenspeelruimte. Net als in voorgaande jaren 
overigens. Wij realiseren ons dat de pedagogisch medewerkster de groep voor aanvang van de 
BSO niet goed heeft voorbereid door op te ruimen, stoelen van de tafel te halen en de bakfiets 
buiten te zetten. 
 
Per  1 december 2019 zal een nieuwe pedagogisch medewerkster in dienst treden ,zij heeft  18 
ervaring  op de BSO. Met haar gaan we hard werken aan de verbeterpunten . 

 
Toch  zijn wij blij  in het rapport te lezen dat de inspecteur heeft geconstateerd dat is gebleken dat 
  er  op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan. Er  respect is voor de 
autonomie van kinderen, grenzen worden gesteld aan en structuur wordt geboden voor het gedrag 
van kinderen. En dat dit gebeurt op een manier dat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen 
kunnen voelen. 

 
 
De volgende twee punten die hersteld moeten worden/zijn: 
  
1. Ten tijde van de inspectie (maandag 07-10-2019) werden er kinderen van zowel BSO Joppe als 
BSO Gorssel opgevangen bij BSO Gorssel.  
De beroepskracht geeft aan dat zij vandaag rond de middag een mail heeft ontvangen van de 

houder, dat de opvang vandaag plaats vindt bij BSO Gorssel i.p.v. bij BSO Joppe.  
Daarnaast verklaart zij dat de opvang van kinderen normaliter in de praktijk de gehele week plaats 
vindt bij BSO Joppe. Er wordt dus blijkbaar niet meer opgevangen op BSO Gorssel.  
Deze verklaring en hetgeen geobserveerd is, komt niet overeen met hetgeen dat beschreven is in 
het pedagogisch beleidsplan.  
Hierdoor is het voor kinderen, ouders en beroepskrachten niet duidelijk wanneer er waar opvang 
plaats vindt..  

De dag van de inspectie had meer dan de helft van de BSO groep de opvang voor die dag 
afgezegd. Omdat de pedagogisch medewerkster geen EHBO diploma heeft en we haar niet alleen in 
het scoutinggebouw in het bos wilden laten met de kinderen hebben we , in het belang van de 

kinderen, er voor gekozen om haar die dag met de kinderen naar ’t Trefpunt te laten gaan. In het 
pedagogisch beleidsplan staat dat we de stamgroep kunnen verlaten om naar bijvoorbeeld een 
andere BSO te gaan. Ouders worden ingelicht dat de kinderen bij ’t Trefpunt zijn. De ouders 

hebben hier geen problemen mee. 
 
De kinderen van de Joppeschool en de Vullerschool in Gorssel zijn altijd samen in het 
scoutinggebouw, aan de groepssamenstelling is er dus niets anders dan normaal geweest. De 
pedagogisch medewerkster die altijd op maandag  deze groep begeleid, was ook aanwezig. 
Doordat kinderen  in vakanties etc. in ’t Trefpunt spelen is de locatie voor hun bekend. Daarnaast 
zitten er van de meeste kinderen nog broertjes of zusjes op de dagopvang in ’t Trefpunt. En 

volgden drie van de BSO kinderen die dag dansles in ’t Trefpunt. 
Ouders worden bij inschrijving uitgelegd op welke locatie hun gekozen opvangdagen BSO 
gehouden wordt. Wij hebben hier nog nooit een klacht over onduidelijkheid over ontvangen. Maar 
we zullen de beschrijving in het pedagogisch beleidsplan over dit onderwerp aanpassen. 
  
  
  

2.Wat betreft de punten veiligheid van buitenruimte, de inrichting etc. 
  
We zijn ons er van bewust dat de pedagogisch medewerkster niet voldoende inzicht en kennis bezit 
om de risico’s in te schatten, zij had moeten opmerken dat de kinderen hoog in het touw klimmen 
en dat dit een risico is. Dit had dan opgenomen kunnen worden in het beleid veiligheid en 
gezondheid. De pedagogisch medewerksters moeten zelf de risico inventarisatie maken zodat zij 

bewust zijn van de risico’s , maar ook omdat zij op de werkvloer de situaties kunnen constateren. 
 
Ook heeft zij ondanks herhaalde gesprekken de kennis niet in zich opgenomen. Ook is de 
pedagogisch medewerkster herhaaldelijk gewezen op de inrichting, elke pedagogisch medewerkster 
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start voor aanvang van de BSO, die tijd benutten zij om fruit en drinken klaar te zetten en de 
groep klaar te maken, dus stoelen en krukken van de tafel, bakfiets naar buiten en spullen 

opruimen. Wij begrijpen uit het rapport dat de dag van de inspectie de pedagogisch medewerkster 
dit niet gedaan heeft. Dat de BSO ruimte niet geschikt is om kinderen op te vangen gaat me echt 
te ver. Hij is verder netjes en leuk ingericht.  Per 1 december start er een nieuwe medewerkster , 

zij heeft 18 jaar ervaring op de BSO , met haar samen zullen we de inrichting en beleidsplan , daar 
waar nodig is, aanpassen. 
Vervolgens hebben we geleerd dat we niet zomaar mogen aannemen dat de manier waarop wij 
deze pedagogisch medewerkster hebben geïnformeerd voldoende is geweest. Wij zijn ons er van 
bewust dat een pedagogisch beleidsplan en beleidsplan veiligheid en gezondheid onvoldoende door  
“jonge “ nieuwe werknemers wordt gelezen. 
 

We hebben een ondersteund coach aangenomen, zij zal nieuwe medewerkers extra begeleiden en 
bekend maken met de beleidsplannen. Daarnaast zal de pedagogisch coach 1 keer in de 6 weken 
een onderwerp uit het pedagogisch beleidsplan bespreken. inmiddels hebben alle pedagogisch 
medewerksters de training meldcode kindermishandeling gevolgd. 
 
 

 

 
 
 

 
 
 


