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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 
 
Op 10 oktober 2017 is BSO Natuurlijk in opdracht van de gemeente Winterswijk bezocht voor een 

jaarlijks onderzoek op basis van risico-gestuurd toezicht. Het onderzoek heeft zich met name 
gericht op de kwaliteit van de dagelijkse praktijk. 
  
De volgende voorwaarden zijn onderzocht: 

 Pedagogische praktijk 
 Verklaringen Omtrent Gedrag en diploma’s 
 Groepsgrootte 

 Beroepskracht-kind-ratio 
 Achterwacht 

 

 
Beschouwing 
 
Buitenschoolse opvang Natuurlijk biedt kinderen in de basisschoolleeftijd opvang aan in "het Witte 
Huisje” van de Scouting Winterswijk. De locatie is gevestigd in een bosrijke omgeving. Spelen in de 
natuur, lijfelijk contact met de natuur ervaren en de natuur beleven in alle seizoenen maakt deel 

uit van de kernvisie van BSO Natuurlijk. 
  

De houder is op deze locatie tevens beroepskracht en verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van 
zaken. 
De locatie heeft de beschikking over twee groepsruimten; een kantoor/eetruimte en een 
speelruimte. 

Er is een maximale capaciteit van 12 kindplaatsen. Er is 1 basisgroep. 
  
Inspectiegeschiedenis 
In 2014 is er een onderzoek na registratie geweest i.v.m. houderwisseling. 
Tijdens de inspectie op 14 december 2015 zijn geen tekortkomingen geconstateerd. 
Tijdens de inspectie op 3 augustus 2016 zijn er geen tekortkomingen geconstateerd. 
  

Bevindingen  
Buitenschoolse opvang Natuurlijk voldoet aan de voorwaarden van de Wet kinderopvang en 

kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 
  

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

 

Pedagogisch klimaat 

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

 ontwikkeling van sociale competentie: 

 overdracht van normen en waarden. 
 

Om een helder beeld te krijgen van beleid, visie en praktijk is een observatie uitgevoerd.  
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het  
''Veldinstrument observatie pedagogische praktijk 4-12 jaar''. 
  

  
Pedagogisch beleid 
 
De locatie van BSO Natuurlijk is het Witte Huisje bij het openlucht theater, het bevindt zich wat 
afgelegen. De beroepskracht is daar alleen aanwezig met een groepje kinderen. Hoe wordt de 
veiligheid geborgd : 
-Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving hoe 

ondersteuning is vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. 
Het pedagogisch beleidsplan beschrijft het als volgt: 
''Begeleiders van de BSO worden op bepaalde dagen ondersteund door stagiaires en vrijwilligers. 
De houder van BSO Natuurlijk zorgt altijd dat een andere volwassene telefonisch bereikbaar is''. 
  
 

Pedagogische praktijk 
 
Het volgende is onder andere geobserveerd ten aanzien van de pedagogische basisdoelen (waarbij 
de schuingedrukte tekst uit het veldinstrument is overgenomen en de tekst daarna een uitwerking 
daarvan is zoals deze is geobserveerd in de praktijk): 
Er zijn 5 kinderen aanwezig en 1 beroepskracht, tevens houder van BSO Natuurlijk.  
  

Zorgdragen voor het waarborgen van emotionele veiligheid 

Kennen. 
De beroepskracht kent de kinderen in de groep, ze weet wat de bijzonderheden zijn. 
Ze communiceert vriendelijk met de kinderen en geeft uitleg waarom iets wel of niet kan. Kinderen 
zijn druk aanwezig en hebben plezier. 
De beroepskracht geeft sturing op respectvolle wijze. 
  

Zorgdragen voor de ontwikkeling van persoonlijke competenties 
Vrije tijd. 
De kinderen hebben de mogelijkheid zich te ontspannen. Als ze uit school komen, begint hun vrije 
tijd, er is ruimte voor eigen inbreng. Eerst lekker spelen, bouwen enz. Er is een kind dat helpt met 
het klaarmaken van het fruit. Een kind onttrekt zich aan het drukke spel en speelt met de 
beroepskracht een gezelschapsspel. 

De beroepskracht schept voorwaarden om tot spel te komen. Ze ondersteunt en stuurt daar waar 
het nodig is. 

  
Zorgdragen voor de ontwikkeling van sociale competenties 
Samen spelen. 
Kinderen bouwen samen en spelen een fantasiespel. 
Een kind zoekt de rust op een matras met een boekje, de beroepskracht grijpt adequaat in als het 

kind wordt gestoord door de andere kinderen of als de kinderen wat te ruw worden in hun spel. 
De beroepskracht zet zich in voor een positieve sfeer. 
Kinderen worden aangesproken voor een positieve sfeer en de omgang met elkaar. 
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Zorgdragen voor de overdracht van normen en waarden 
Regels en omgangsvormen worden besproken en herhaalt. 
  
Conclusie: 

De pedagogische praktijk voldoet aan de eisen. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder/ beroepskracht, mevrouw M. Wiggers) 
 Interview (mevrouw M. Wiggers) 
 Pedagogisch beleidsplan 
 kopje : Kind-begeleider ratio 
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Personeel en groepen 

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

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

De houder en tevens beroepskracht en de persoon die de kinderen vervoert van school naar de 
BSO-locatie zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag (VOG) die is afgegeven vanaf 1 
maart 2013. De VOG's zijn door de toezichthouder ingezien op de locatie. 

 
 
Passende beroepskwalificatie 
 

De beroepskracht beschikt over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie zoals 
opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang. 
Het diploma is door de toezichthouder ingezien op de locatie. 
 
 
Opvang in groepen 
 

De opvang vindt plaats in basisgroepen. De groep bestaat maximaal uit 12 kinderen. 
 
 

Beroepskracht-kindratio 
 
De beroepskracht-kindratio voldoet aan de eisen. 

Op de dag van de inspectie zijn er 5 kinderen aanwezig en 1 beroepskracht. 
De toezichthouder heeft de plaatsingslijsten ingezien op de locatie. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Diploma beroepskracht 
 Verklaringen omtrent het gedrag 
 Plaatsingslijsten 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving hoe 
ondersteuning is vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 10, art 7 lid 1 sub g en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Pedagogische praktijk 

De houder draagt zorg voor uitvoering van het vastgestelde pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
persoonlijke competentie te komen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
sociale competentie te komen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum 

exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven vanaf 1 maart 
2013. 
(art 1.50 lid 3 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Opvang in groepen 

De opvang vindt plaats in basisgroepen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Beroepskracht-kindratio 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste: 
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 4 jaar.  
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar.  

Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten 
berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 3 en 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen)   
OF 
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste: 

- 2 beroepskrachten en een extra volwassene per 30 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 

jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 4 en 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : BSO Natuurlijk 

Website : http://www.bsonatuurlijk.nl 
Aantal kindplaatsen : 12 
 
Gegevens houder 
Naam houder : mevr. M. Wiggers 
KvK nummer : 61127116 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Noord-  en Oost-Gelderland 
Adres : Postbus 3 
Postcode en plaats : 7200 AA Zutphen 
Telefoonnummer : 088-4433000 
Onderzoek uitgevoerd door :  Mevr. C. Stijnman 

 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Winterswijk 

Adres : Postbus 101 
Postcode en plaats : 7100 AC WINTERSWIJK 
 
Planning 
Datum inspectie : 10-10-2017 

Opstellen concept inspectierapport : 17-10-2017 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 20-10-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 23-10-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 23-10-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 26-10-2017 

 

 
 



 

10 van 10 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 10-10-2017 
Bso Natuurlijk te Winterswijk 

Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

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

 
 

 
 
 
 

 
 

 


