
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Inspectierapport 
Kinderopvang Graaf Jantje (BSO) 
Hulstweg 6 
7217 SZ Harfsen 
Registratienummer 141759197 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Toezichthouder:   GGD Noord- en Oost-Gelderland 
In opdracht van gemeente:  Lochem 
Datum inspectie:    28-10-2019 
Type onderzoek :   Jaarlijks onderzoek 
Status:     Definitief 

Datum vaststelling inspectierapport: 18-11-2019 
 



 

2 van 18 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 28-10-2019 
kinderopvang Graaf Jantje te Harfsen 

Inhoudsopgave 
 

INHOUDSOPGAVE ............................................................................................................. 2 

HET ONDERZOEK .............................................................................................................. 3 

ONDERZOEKSOPZET .............................................................................................................. 3 

BESCHOUWING ................................................................................................................... 3 

ADVIES AAN COLLEGE VAN B&W ............................................................................................... 3 

OBSERVATIES EN BEVINDINGEN ...................................................................................... 4 

PEDAGOGISCH KLIMAAT .......................................................................................................... 4 

PERSONEEL EN GROEPEN ......................................................................................................... 6 

VEILIGHEID EN GEZONDHEID .................................................................................................... 8 

OVERZICHT GETOETSTE INSPECTIE-ITEMS .................................................................... 11 

PEDAGOGISCH KLIMAAT ......................................................................................................... 11 

PERSONEEL EN GROEPEN ........................................................................................................ 12 

VEILIGHEID EN GEZONDHEID ................................................................................................... 13 

GEGEVENS VOORZIENING .............................................................................................. 17 

OPVANGGEGEVENS .............................................................................................................. 17 

GEGEVENS HOUDER ............................................................................................................. 17 

GEGEVENS TOEZICHT ..................................................................................................... 17 

GEGEVENS TOEZICHTHOUDER (GGD) ........................................................................................ 17 

GEGEVENS OPDRACHTGEVER (GEMEENTE) .................................................................................... 17 

PLANNING ........................................................................................................................ 17 

BIJLAGE: ZIENSWIJZE HOUDER KINDERCENTRUM ......................................................... 18 



 

3 van 18 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 28-10-2019 
kinderopvang Graaf Jantje te Harfsen 

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 28 oktober 2019 is Graaf Jantje (BSO) in Harfsen in opdracht van de gemeente Lochem bezocht 
voor een jaarlijks onderzoek. 
 
Het onderzoek heeft zich gericht op de volgende wettelijke voorschriften: 

• Pedagogisch klimaat 
• Personeel en groepen 
• Veiligheid en gezondheid 
 
Daarnaast heeft de toezichthouder tijdens het locatiebezoek de praktijk geobserveerd, enkele 
documenten ingezien en gesproken met de aanwezige beroepskrachten. 

 

Beschouwing 
 
Buitenschoolse opvang (BSO) kinderopvang Graaf Jantje is gevestigd in het Dorpshuus op een 
centrale plek in Harfsen. Kinderen op deze BSO komen van de naastgelegen Beatrixschool. 

In hetzelfde gebouw is tevens het gelijknamige kinderdagverblijf (KDV) van dezelfde organisatie 
gevestigd.  
Er wordt buitenschoolse opvang geboden op maandag, dinsdag en donderdag. 
 
Inspectiegeschiedenis 
Onderzoek voor registratie 30 november 2015: Opname in het LRKP wordt geadviseerd. 
Onderzoek na registratie 10 november 2016: Geen overtredingen. 

Jaarlijks onderzoek 19-12-2017:  
Er zijn overtredingen geconstateerd binnen de onderdelen: 
- Pedagogisch klimaat; pedagogisch beleidsplan; 
- Personeel en groepen; passende beroepskwalificatie/opvang in groepen. 

06-12-2018 Jaarlijks onderzoek, er is een overtreding geconstateerd op het onderdeel: Personeel 
en groepen; Stabiliteit van de opvang voor kinderen; mentortoewijzing. 
 

Bevindingen 
De houder heeft het pedagogisch beleidsplan aangepast aan de huidige wet- en regelgeving. 
  
Tijdens dit het jaarlijks onderzoek zijn overtredingen geconstateerd op de voorwaarde Veiligheid 
en Gezondheid. Met betrekking tot het beleid Veiligheid en Gezondheid en de Meldcode 
kindermishandeling is geconstateerd dat de beroepskracht onvoldoende kennis heeft genomen van 

dit beleid. 
 
Nadere toelichting is te lezen in dit rapport. 
 

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 
 
Het pedagogisch beleid vormt de belangrijkste bron van informatie voor ouders waarin de houder 
de visie op de omgang met kinderen verwoordt. De wetgever heeft bepaald dat een aantal items 
onderdeel moet uitmaken van dit beleidsdocument. Het pedagogisch beleidsplan is inhoudelijk 
niet gecontroleerd. 
 
Om een helder beeld te krijgen van beleid, visie en praktijk is een observatie uitgevoerd. 

Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk is gebruik gemaakt van het Veldinstrument 
observatie pedagogische praktijk 4-12 jaar. 
 

Pedagogisch beleid 

De houder heeft het pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch beleidsplan BSO Graaf Jantje Harfsen 

2019) aan de toezichthouder verzonden op 17-10-2019.  

 
Uit de beoordeling van dit document blijkt het volgende: 
Het pedagogisch beleidsplan bevat een beschrijft de taken en begeleiding van stagiaires en 
vrijwilligers in de buitenschoolse opvang. 
 
Tijdens het interview met de beroepskrachten blijken dat zij voldoende op de hoogte zijn van het 
pedagogisch beleid. Dit kwam ook tot uiting tijdens de observatie op de groep. 

 
Conclusie: 
Het pedagogisch beleidsplan voldoet aan de onderzochte voorschriften. De houder van de BSO 
draagt er zorg voor dat in de buitenschoolse opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt 
gehandeld. 

Pedagogische praktijk 

Op de groep zijn 18 kinderen met twee beroepskrachten aanwezig. De kinderen zijn bij 

binnenkomst van de toezichthouder buiten en binnen vrij aan het spelen. 

 
Het volgende is onder andere geobserveerd ten aanzien van de pedagogische basisdoelen (waarbij 
de schuingedrukte tekst uit het veldinstrument observatie is overgenomen en de tekst daarna een 
uitwerking daarvan is zoals deze is waargenomen in de praktijk): 
 

Op de volgende aspecten van verantwoorde kinderopvang is toegezien: 
 
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. 
De beroepskrachten communiceren met de kinderen 

Begroeten 
De beroepskracht heeft aan tafel een gesprek met verschillende kinderen over het programma van 
die middag. Er wordt ook gesproken over de pompoenen die de kinderen mogen gaan leeghalen. 
Een aantal kinderen geven aan hier mee aan de slag te willen gaan. De kinderen die dat niet willen 
mogen vrij gaan spelen. 

 
Respectvol contact 

De beroepskracht heeft korte gesprekje met de kinderen waarbij ze beiden bijdragen aan de 
voortgang van het gesprek. De beroepskracht vraagt bij de kinderen na of zij voor het fruit eten 
hun handen wel hebben gewassen. Een kind met een klein sanitair ongelukje wordt onopvallend 
meegenomen en een droge broek gegeven. Er wordt door de beroepskrachten geen onnodige 
aandacht aan geschonken. 
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Er is een aangename sfeer in de groep. Kinderen komen snel tot spel met leeftijdsgenootjes. 
De kinderen ervaren de ruimte en veiligheid om hun emoties te delen met de beroepskrachten. 

 
Individuele aandacht 
De beroepskracht voert een gesprek met een kind over het broertje en vraagt hoe het met hem 

gaat. 
 
Contact/affectie 
De beroepskracht vraagt een kind of het lukt met de activiteit en of zij hulp nodig heeft. Als dat 
niet nodig blijkt loopt de beroepskracht door. 
 
Energie en sfeer 

Er is een aangename sfeer in de groep. De meeste kinderen tonen in hun gedrag dat ze zich op 
hun gemak voelen en vertrouwd zijn met de andere kinderen en beroepskrachten. De kinderen 
helpen elkaar bij de activiteiten. 
 
 
Kinderen worden spelenderwijs uitgedaagd in de ontwikkeling van: motorische 

vaardigheden; cognitieve vaardigheden; taalvaardigheden; creatieve vaardigheden. Dit 

gebeurt zodanig dat kinderen in staat worden gesteld steeds zelfstandiger te 
functioneren in een veranderende omgeving. 
Vrije tijd/ontspanning 
De kinderen hebben de mogelijkheid om zich te ontspannen en/of de schooldrukte af te reageren. 
(Eerst even uitrazen en daarna gezamenlijk iets drinken en fruit eten.) 
 

Initiatief /kiezen 
Er is ruimte voor vrij spel en georganiseerde activiteiten. De kinderen weten wat wel en niet mag 
en wat er van hen verwacht wordt. De beroepskrachten bieden twee activiteiten aan waaruit 
de kinderen kunnen kiezen. 
 
Doelgericht aanbod 
De beroepskrachten organiseren en benutten het programma voor uitdaging, stimulans en plezier. 

De pompoenen worden door de beroepskrachten geopend. De kinderen mogen met een lepel en 
hun handen de pompoenen leeghalen.  De beroepskracht legt uit dat er verschillende pompoenen 
zijn. Zij vertelt dat deze pompoenen niet te eten zijn. 
 

Autonomie 
De beroepskracht geeft passende uitleg, aanwijzingen en correcties aan de kinderen. Zo wordt een 

kind er aan herinnerd om aan tafel te blijven zitten. De kinderen worden ook verteld dat ze moeten 
samen werken en op elkaar moeten wachten. Als de beroepskracht ziet dat er fruit op de grond ligt 
vraagt zij de kinderen om dat op te ruimen. 
 
Spelbetrokkenheid 
De meeste kinderen zijn het grootste deel van de tijd bezig met een bepaalde activiteit. Momenten 
van betrokkenheid wisselen af met rondlopen of oppervlakkig spel. 

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

Gebruikte bronnen 

• Interview (beroepskrachten) 
• Observatie(s) 

• Pedagogisch beleidsplan 
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Personeel en groepen 
 
Dit domein belicht de inspectiebevindingen over het domein "Personeel en groepen". 
 
De wijze waarop de houder zijn beleid voert met betrekking tot de verklaring omtrent gedrag, is op 
basis van een steekproef onderzocht. De steekproef is bepaald door te toetsen of een gedeelte van 
het personeel dat ten tijde van het onderzoek op de locatie aanwezig was, in het bezit is van een 
VOG die voldoet aan de voorwaarden. 

 
De bevindingen over deze voorwaarden worden beschreven en beoordeeld. 
 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De wijze waarop de houder zijn beleid voert met betrekking tot verklaringen omtrent gedrag, is op 
basis van een steekproef onderzocht. De steekproef is bepaald door te toetsen of een gedeelte van 
het personeel dat ten tijde van het onderzoek op de locatie aanwezig is, in het bezit is van een 

verklaring omtrent gedrag die voldoet aan de wettelijke eisen. 
 
De beroepskrachten die gecontroleerd zijn, zijn gekoppeld in het Persoons Register Kinderopvang. 
 
Conclusie: 
De beroepskrachten beschikken over een verklaring omtrent gedrag die voldoen aan de wettelijke 

eisen. 

Opleidingseisen 

De wijze waarop de houder zijn beleid voert met betrekking tot de beroepskwalificaties, is op basis 
van een steekproef onderzocht. De steekproef is bepaald door te toetsen of het personeel dat ten 
tijde van het onderzoek op de locatie aanwezig was, in het bezit is van een geldende 
beroepskwalificatie. Uit de beoordeling van de documenten blijkt dat de aanwezige 
beroepskrachten beschikken over een diploma conform cao. 

 
De voorwaarde 'Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden 
passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao 

Sociaal Werk. ' is nog niet beoordeeld door de toezichthouder, de houder heeft nog heel 2019 om 
aan het voorschrift te voldoen. 

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

Op de dag van het onaangekondigde onderzoek is de beroepskracht-kindratio geborgd. Er zijn 18 
kinderen en twee beroepskrachten aanwezig. 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

In het pedagogisch beleid schrijft de houder: 
 
Kinderopvang Graaf Jantje vindt het belangrijk dat de medewerkers goed kunnen inspelen op de 

behoefte van het kind en dat zij de kinderen een plek bieden waar zij zich optimaal kunnen 
ontwikkelen. De kwaliteit van de kinderopvang wordt voor een belangrijk deel bepaald door de 
pedagogisch medewerkers. Daarom besteden wij continu aandacht aan de ontwikkeling en 
ondersteuning van onze medewerkers op pedagogisch vlak. Vanaf 2019 starten wij daarom met 

een Pedagogisch Beleidsmedewerker en een Pedagogisch Coach. 
De pedagogisch beleidsmedewerker is gericht op het actualiseren, (door)ontwikkelen, vertalen en 
implementeren van het pedagogisch beleid binnen Kinderopvang Graaf Jantje. Zij bewaakt en borgt 

de invoering van het pedagogisch beleid en vertaalt deze naar de werkpraktijk onder andere door 
concrete activiteiten, methoden en instrumenten te ontwikkelen. De beschikbare uren voor de 
pedagogisch beleidsmedewerker worden centraal ingezet, zodat elke locatie werkt vanuit dezelfde 
visie en hetzelfde beleid. Binnen de kaders heeft een medewerker zelf de ruimte om het beleid 
naar eigen inzicht in te vullen. 
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Onze Pedagogisch Coach is gericht op het verbeteren van de pedagogische kwaliteit van de 

dienstverlening en de professionele ontwikkeling van de pedagogisch medewerkers. De 
Pedagogisch Coach fungeert als spil tussen het pedagogisch beleid en de uitvoering hiervan. Zij 
begeleidt, coacht en stimuleert het ontwikkelproces van de medewerkers op pedagogisch gebied. 

 
Urenverdeling 
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   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.  
Afhankelijk van de behoeftes van leidinggevenden, teams en individuen worden er diverse vormen 
van coaching aangeboden: 
• Individuele coachingsgesprekken 

• Coaching on the job 

• Vaardighedentraining 
• Teamcoaching en/of intervisie 
• Video Interactie Begeleiding 
• Diverse trainingen, waaronder kaleidoscoop en werken met baby’s 
  
Bij de bepaling van het exacte aantal coachingsuren per pedagogisch medewerker houden we 

rekening met de vakvolwassenheid van de betreffende pedagogisch medewerkers . Alle 
pedagogisch medewerkers van kinderopvang Graaf Jantje ontvangen jaarlijks coaching, Dit geldt 
voor zowel vaste medewerkers als voor invalkrachten. Uitzondering zijn de pedagogisch 
medewerkers in opleiding, omdat zij vanuit de opleiding en door de persoonlijke begeleider worden 
gecoacht. 
 
De inzet van de pedagogisch beleidsmedewerkers is schriftelijk vastgelegd in een beleidsplan. Of 

elke beroepskracht die coaching behoort te ontvangen ook daadwerkelijk coaching heeft gekregen 
wordt beoordeeld tijdens het jaarlijks onderzoek in 2020. 
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

De opvang vindt op 28 oktober plaats in één basisgroep waarin maximaal 20 kinderen worden 
opgevangen. 

 
Er is een mentor-indeling gemaakt. De beroepskracht vertelt dat de indeling opnieuw gemaakt gaat 
worden vanwege personele wisselingen. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview (beroepskrachten) 
• Observatie(s) 

• Personen Register Kinderopvang 
• Diploma(s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 
• Presentielijsten 
• Personeelsrooster 
• Pedagogisch beleidsplan 
• Overzicht verdeling mentor kinderen 
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Veiligheid en gezondheid 
 
Uit de wet kinderopvang vloeien bepalingen voort die stellen dat de houder moet zorgdragen voor 
kinderopvang in een veilige en gezonde omgeving. De houder moet een cyclisch veiligheidsbeleids- 
en gezondheidsbeleid voeren. 
 
Tevens is vastgesteld dat er een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling moet zijn en dat 
de houder deze kennis moet overdragen op beroepskrachten. De bevindingen over deze 

voorwaarden worden beschreven en beoordeeld. 
 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder heeft een veiligheids- en gezondheidsbeleid (beleidsplan Veiligheid en gezondheid Graaf 
Jantje Harfsen september 2019) opgesteld dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid van 
kinderen zoveel mogelijk wordt gewaarborgd. 
 

Bevindingen beleid 
• In dit beleid wordt beschreven wat de visie is van de organisatie. Het doel van het beleid wordt 

als volgt omschreven: Dit alles met als doel, een veilige en gezonde omgeving te creëren waar 
kinderen onbezorgd kunnen spelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen.  

• Het beleid bevat een omschrijving van de voornaamste risico's met grote gevolgen voor 
kinderen o.a.: het risico op vallen van hoogte, het risico op vergiftiging, het risico op 

verstikking, het risico op verbranding. 
• Er wordt beschreven hoe kinderen geleerd wordt om te gaan met risico's met kleine gevolgen. 
• In het beleid wordt beschreven welke maatregelen worden genomen om het risico op 

grensoverschrijdend gedrag te beperken. 
• In het beleid wordt de achterwachtregeling in geval van calamiteiten beschreven. 
• De houder draagt er zorg voor dat er gedurende de dagopvang tenminste 1 volwassene 

aanwezig is die gekwalificeerd is. 

  
Bevindingen tijdens het huidig onderzoek 
De toezichthouder heeft de beroepskracht gevraagd naar de bekendheid met het beleidsplan 
Veiligheid en gezondheid 2019. De beroepskracht vertelt dat zij weet dat er een beleid Veiligheid 

en gezondheid is. In het interview met de beroepskracht blijkt zij onvoldoende kennis heeft 
genomen van het Beleid veiligheid en gezondheid.  
 

Zij heeft onvoldoende kennis m.b.t : 
• kennis m.b.t. grensoverschrijdend gedrag. 
• kennis van grote risico's met de preventieve maatregelen. 
 
Verder blijkt uit het onderzoek dat: 
1. Het veiligheids- en gezondheidsbeleid op locatie niet aanwezig en inzichtelijk is, de 

beroepskracht kan het beleid niet tonen. 
2. Bij binnenkomst van de toezichthouder spelen de kinderen zonder toezicht buiten op het 

speelplein. Dit speelplein is niet volledig omheind en m.n. de jongere kinderen waar nog geen 
gedragsafspraken mee te maken valt kunnen op deze wijze ongezien het speelplein verlaten 
en op de openbare weg komen. In het beleid Veiligheid en gezondheid staat beschreven: 
Kinderen tot 6 jaar onder begeleiding buiten spelen, tenzij ouders daarvoor getekend hebben. 
Uit het interview blijkt dat de beroepskracht niet op de hoogte is van deze afspraak. 

 

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. 
 
Tijdens de inspectie is er een beroepskracht aanwezig die in het bezit is van een certificaat Eerste 
hulp aan kinderen conform wet- en regelgeving. 
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Conclusie: 
De houder voldoet niet aan de voorwaarden ten aanzien van het Veiligheids- en gezondheidsbeleid: 

• Er is een beleidsplan Veiligheid en gezondheid (niet op locatie aanwezig), maar de 
beroepskracht heeft onvoldoende kennis van het vastgestelde beleid. Hieruit blijkt dat de 
houder de risico's verkeerd inschat, omdat zij ervan uit gaat dat deze worden gereduceerd 

doordat wordt gedaan wat is vastgesteld. 
 
Uit het gesprek met de beroepskracht is geconcludeerd dat de houder de kennis en het gebruik van 
het beleid Veiligheid en gezondheid onvoldoende bevordert. 
 
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) 

 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

Een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij 
signalen van dit soort geweld. Per 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling in werking getreden en moeten medewerkers in de kinderopvang ook het 
vermoeden van zedendelicten verplicht melden. 
 

In de Wet kinderopvang is de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs 
aangeduid als deskundige. Medewerkers hebben bij een redelijk vermoeden van geweld of seksueel 
misbruik jegens een kind door een collega een meldplicht aan de houder. Bij een redelijk 
vermoeden van een strafbaar feit is een houder verplicht om in overleg te treden met de 
vertrouwensinspecteur. 
 
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 meldcode voldoet aan de gestelde eisen. 
 
 

Bevindingen in de praktijk 
De beroepskracht blijkt niet op de hoogte van een aantal aspecten uit de meldcode. Tijdens 
het interview met de toezichthouder blijkt de beroepskracht onvoldoende kennis te bezitten m.b.t. 
• het stappenplan 
• de signalen 
• grensoverschrijdend gedrag 
• de meldplicht 

 
Uit het gesprek met de beroepskracht is geconcludeerd dat de houder de kennis en het gebruik van 
de meldcode onvoldoende bevordert. 
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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 (beroepskrachten) 
• Observatie(s) 
• EHBO-certificaat 
• Beleid veiligheid- en gezondheid 

• Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
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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, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de taken 
die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de buitenschoolse opvang kunnen 
uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid. 
 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder e 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) 

 

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) 

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) 
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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 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 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) 

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) 

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 

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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : kinderopvang Graaf Jantje 
Website : http://www.graafjantje.com 
Aantal kindplaatsen : 20 
 

Gegevens houder 
Naam houder : Geerte Marije 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 :  J. Huberts 

  

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

Planning 
Datum inspectie : 28-10-2019 
Opstellen concept inspectierapport : 04-11-2019 
Zienswijze houder : 15-11-2019 
Vaststelling inspectierapport : 18-11-2019 

Verzenden inspectierapport naar houder : 18-11-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 18-11-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 21-11-2019 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

Zienswijze BSO Graaf Jantje Harfsen 
 
We zijn blij  in het rapport te lezen dat de inspecteur heeft geconstateerd  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. Hij heeft 
geconstateerd dat er wordt gehandeld volgens het pedagogisch beleidsplan. 
 De volgende drie punten die hersteld moeten worden/zijn: 
  
1.Zij heeft onvoldoende kennis m.b.t : 
• • kennis m.b.t. grensoverschrijdend gedrag. 
• • kennis van grote risico's met de preventieve maatregelen.  
 

Op het moment van de inspectie waren er een  invalmedewerkster en een pedagogisch 
medewerkster die net is gestart op deze BSO groep, aanwezig.  
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 
  
2. Het veiligheids- en gezondheidsbeleid op locatie niet aanwezig en inzichtelijk is, de beroepskracht kan 
het beleid niet tonen. 
  

De pedagogisch medewerkster heeft voor haar vaste aanstelling , stage gelopen op deze 
locatie. zij heeft toen opdrachten gemaakt, waarvoor zij het beleidsplan bij de hand heeft 
gehad. Het verbaasd ons dat zij het plan niet wist te vinden. Waarschijnlijk omdat zij in haar 
tweede week als pedagogisch medewerkster aan het werk was en voor het eerst geïnterviewd 
werd tijdens een inspectie( een andere medewerkster heeft geconstateerd dat deze 
pedagogisch medewerkster zelfs moest huilen)  heeft zij door de zenuwen een black-out 
gehad. De BSO ruimte wordt voor meerdere doeleinden gebruikt. Buiten de BSO tijden om 
vinden er verschillende activiteiten plaats. Om deze reden hebben wij de map met 
beleidsplannen en kindgegevens in de dagopvang in de kast staan. zij is hier wel van de op de 
hoogte. 
 

3. Bij binnenkomst van de toezichthouder spelen de kinderen zonder toezicht buiten op het speelplein. 
Dit speelplein is niet volledig omheind en m.n. de jongere kinderen waar nog geen gedragsafspraken 
mee te maken valt kunnen op deze wijze ongezien het speelplein verlaten en op de openbare weg 
komen. In het beleid Veiligheid en gezondheid staat beschreven: Kinderen tot 6 jaar onder begeleiding 
buiten spelen, tenzij ouders daarvoor getekend hebben. Uit het interview blijkt dat de beroepskracht niet 
op de hoogte is van deze afspraak. 
  
Bovenstaande kan niet geconstateerd zijn. ik ga hier echt niet mee akkoord. ik vind het 
jammer dat er een conclusie is getrokken en dat bovenstaande niet op feiten berust. De 
inspecteur kwam op het moment dat de kinderen werden opgehaald van school. De BSO 
grenst aan het schoolplein, de kinderen zouden in principe zelf vanuit school de BSO in 
kunnen lopen. Toch worden zij  , mede vanwege ons verantwoordelijkheidsgevoel, opgehaald 

door alle twee de pedagogisch medewerksters. Aan de hand van een presentielijst wordt 
gekeken of alle kinderen aanwezig zijn. Wanneer dit het geval is gaan ze gezamenlijk naar 
binnen. Een pedagogisch medewerkster helpt de kinderen op de gang met jassen uit trekken 
en handen wassen. De andere pedagogisch medewerkster vangt de kinderen die klaar zijn op 
in de groep. Het is dus uitgesloten dat kinderen zonder toezicht op het plein hebben gelopen. 
Omdat de school net uit is , lopen er ook nog andere kinderen. Mogelijk heeft de inspecteur 
die gezien. Daarnaast heeft de inspecteur niet aan de pedagogisch medewerkster gevraagd of 
zij op de hoogte is dat kinderen onder de 6 jaar niet zonder toezicht op het plein mogen 
spelen. Zij is hier wel degelijk van op de hoogte.  
 

 
 
 
 


