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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 regulier onderzoek. 
 
Op 11 november 2014 is BSO Natuurlijk in opdracht van de gemeente Winterswijk bezocht voor 

een jaarlijks onderzoek. Het onderzoek heeft zich gericht op alle voorwaarden.  
 

 
Beschouwing 

  
BSO Natuurlijk is gelegen in een landelijke omgeving te Winterswijk. Deze BSO deelt de 
huisvesting met de scouting en het Open Lucht theater Winterswijk. De BSO bestaat uit één 
verticale basisgroep waarin maximaal 12 kinderen opgevangen worden in de leeftijd van 4 tot 12 

jaar. 
  
De BSO is recent overgegaan naar een andere houder. 
De houder is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op deze locatie. 
  
In verband met de overname heeft op 29 augustus 2014 een kort onderzoek plaatsgevonden voor 

registratie. 
  
Uit het huidig onderzoek is gebleken dat de houder op veel punten voldoet. Een aantal zaken 
behoeven de aandacht. 

Het pedagogisch beleidsplan en de risico-inventarisaties gaat de houder aanpassen. 
Het aantal kindplaatsen zal in het landelijk register gewijzigd worden van 15 naar 12. 
 

 
Advies aan College van B&W 
 
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
De toezichthouder adviseert het college om rekening te houden met de verzachtende 
omstandigheid dat deze BSO recent is overgenomen en de houder bereidheid toont om zaken aan 
te pakken. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
  
Binnen dit domein zijn de volgende competenties geobserveerd en beoordeeld: 
  
•          emotionele veiligheid; 

•          persoonlijke competentie; 
•          sociale competentie; 

•          overdracht van normen en waarden. 
  
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het Veldinstrument 
observatie kindercentrum. 
  

Om een helder beeld te krijgen van beleid, visie en praktijk wordt het beleidsplan gecontroleerd op 
inhoud en volledigheid. 
 
  
Pedagogisch beleid 
 
  

De houder heeft de pedagogische werkwijze vastgelegd in het pedagogisch beleidsplan welke op 
locatie inzichtelijk is. 

Het pedagogisch beleidsplan is door de houder aangepast aan de huidige wet- en regelgeving en 
voldoet aan de meeste eisen uit de Wet Kinderopvang. 
 
Er is één tekortkoming geconstateerd: 

- In het pedagogisch beleidsplan ontbreekt een concrete beschrijving van het opnemen van extra 
dagdelen.  
   
Op basis hiervan is geconstateerd dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is voldaan: 
 

 Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen het beleid ten 
aanzien van het gebruik maken van kinderopvang gedurende extra dagdelen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub f Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

 
Pedagogische praktijk 
  
Ten tijde van de inspectie zijn zeven kinderen aanwezig in de leeftijd van 4 tot 12 jaar met één 
beroepskracht en één vrijwilliger. 

  
De kinderen worden tussen 14.45 uur en 15.45 uur op verschillende tijden gebracht door een 
vrijwilliger of komen zelfstandig op de fiets naar de BSO. De kinderen komen van vijf basisscholen 
in de regio. 
  
Alle kinderen worden aan de deur persoonlijk ontvangen en bij name begroet door de 
beroepskracht. 

Er is vrije keuze en de kinderen mogen zelf iets uit de kast pakken om mee te spelen. De 
binnenkomers sluiten zich spontaan bij de activiteit aan. De sfeer is goed en ontspannen. 

  
Intussen maakt de beroepskracht samen met één van de kinderen het fruit klaar in de keuken. 
Enkele kinderen gaan in de andere ruimte op de matras een stripboekje zitten lezen. 
Rond 15.30 uur wordt alles opgeruimd en als alle kinderen er zijn wordt het fruit op de tafel gezet. 
  

Tijdens het fruit eten mogen de kinderen allemaal iets vertellen; de beroepskracht toont 
belangstelling voor hun verhaal en de kinderen luisteren goed naar elkaar. 
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Eén kind blijft op de matras zitten in de andere ruimte om tot rust te komen en slaat het fruit eten 
en het tafelgesprek over. De beroepskracht probeert hem erbij te halen maar is hierin niet 
dwingend. De beroepskracht vraagt of hij het zeker weet en respecteert zijn keuze. 
  
Daarna mag iedereen aangeven wat ze willen gaan doen. Er wordt een activiteit aangeboden en de 

kinderen zijn vrij om daar al of niet aan deel te nemen. 
Er worden nog even wat afspraken doorgenomen voordat ze aan de slag gaan. De kinderen mogen 
zelf alle materialen pakken die ze nodig hebben. 
  
Drie jongens spelen samen met de treinbaan in de aangrenzende ruimte en de beroepskracht 
steunt de kinderen bij het knutselen aan de grote tafel. De beroepskracht gaat regelmatig even 
kijken bij de treinbaan of het goed gaat. De kinderen hebben plezier met elkaar, er wordt veel 

gelachen. 
De beroepskracht geeft ook regelmatig complimentjes: "helemaal goed hoor! Wauw, dat is mooi 

geworden! Wat kan jij dat al goed!" 
  
De kinderen zijn bekend met de huisregels hoewel de beroepskracht er regelmatig aan moet 
herinneren vb. niet binnen rennen. Als er op een gegeven moment een conflict ontstaat wijst de 

beroepskracht op de afspraken die ze met elkaar gemaakt hebben over conflictoplossing en 
begeleidt hen hierbij. 
  
Eén kind vertoont regelmatig uitdagend gedrag. De beroepskracht vraagt ermee op te houden; 
doet dit op een respectvolle manier en laat het kind in zijn waarde. De beroepskracht geeft aan dit 
moeilijk te vinden en hierin advies in te willen winnen bij de ouders en de school van het kind. 
  

Het welbevinden van de kinderen is goed. 
  
Gebruikte bronnen: 

  Vragenlijst houder en/of locatieverantwoordelijke 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
  Observaties 
  Pedagogisch beleidsplan 
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Personeel en groepen 

 
  

Binnen dit domein is zowel de pedagogisch medewerker als de vrijwilliger steekproefsgewijs 
gecontroleerd op een passende beroepskwalificatie en een geldige verklaring omtrent het gedrag. 
  
De beroepskracht-kindratio en de stamgroepen zijn gecontroleerd door middel van roosters, 
presentielijsten en bezettingslijsten. Beoordeeld is of de praktijk met de theorie overeenkomt. 
  

Eveneens is binnen dit domein gekeken of de voorgeschreven voertaal wordt gebruikt.   
 
  

Verklaring omtrent het gedrag 
 
Uit een steekproef op de locatie blijkt dat de beroepskracht en vrijwilliger in het bezit zijn van een 
VOG die voldoet aan de voorwaarden.  

 
 
Passende beroepskwalificatie 
  
Uit een steekproef op de locatie blijkt dat de beroepskracht in het bezit is van een 
beroepskwalificatie conform CAO.  
 

 
Opvang in groepen 
 

De basisgroep bestaat uit een verticale groep waarin maximaal 12 kinderen gelijktijdig opgevangen 
worden in de leeftijd van 4 - 12 jaar. 
De houder voldoet hiermee aan de voorwaarden. 

 
 
Beroepskracht-kindratio 
 
Op het moment van inspectie zijn zeven kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar aanwezig met één 
beroepskracht en één vrijwilliger. 
De houder voldoet hiermee aan de voorwaarden. 

 
 
Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

  
De voertaal is Nederlands. 
 
Gebruikte bronnen: 

  Vragenlijst houder en/of locatieverantwoordelijke 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
  Observaties 
  Verklaringen omtrent het gedrag 
  Diploma's beroepskrachten 
  Plaatsingslijsten 

  Presentielijsten 
  Personeelsrooster 
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Veiligheid en gezondheid 

 
  

Binnen dit domein zijn de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid gecontroleerd op inhoud en 
volledigheid. Onder andere is gekeken naar de datum van inventarisatie en of de inhoud de actuele 
situatie betreft. In de praktijk wordt gekeken naar de kennis van de beroepskrachten met 
betrekking tot de risico-inventarisaties en de mogelijkheden die worden geboden om ervan kennis 
te kunnen nemen. 
  

Ook is binnen dit domein gekeken naar de meldcode kindermishandeling. In de praktijk is  gekeken 
naar de kennis van de beroepskrachten met betrekking tot de meldcode en de mogelijkheid om 
kennis te kunnen nemen van de meldcode. 

 
  
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 

De meest recente risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid  is uitgevoerd in november 2014.  
Een plan van aanpak is daarbij ook opgesteld. 
  
Bij het in kaart brengen van de veiligheidsrisico’s is gebruik gemaakt van een door de houder 
ontwikkeld format gebaseerd de methode van Stichting Consument en Veiligheid  
  
Bij het in kaart brengen van de gezondheidsrisico's is gebruik gemaakt van een door de houder 

ontwikkeld format gebaseerd op de methode van het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid. 
Er zijn enkele tekortkomingen geconstateerd: 
- niet alle risico's zijn geïnventariseerd; er zijn risico's uitgesloten die zich echter wel kúnnen 

voordoen.- de houder dient niet alleen voor de beschreven risico’s afspraken vast te leggen. Voor 
alle (mogelijke) risico’s dienen preventieve maatregelen genomen te worden/afspraken te worden 
vastgelegd in het plan van aanpak/huisregels/protocollen. 

 
Op basis hiervan is geconstateerd dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is voldaan: 
 

 De houder beschrijft de veiligheidsrisico’s op de thema’s: verbranding, vergiftiging, 
verdrinking, valongevallen, verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

 
 In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn, 

respectievelijk worden genomen in verband met de veiligheidsrisico’s, alsmede de 

samenhang tussen de veiligheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 
 De houder beschrijft de gezondheidsrisico’s op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu, 

buitenmilieu en medisch handelen. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

 

 In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn 
respectievelijk worden genomen in verband met de gezondheidsrisico’s, alsmede de 
samenhang tussen de gezondheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Meldcode kindermishandeling 
 
De houder gebruikt de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld van juli 2013. 
De meldcode voldoet aan de beschreven eisen. 
 

Gebruikte bronnen: 
  Vragenlijst houder en/of locatieverantwoordelijke 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
  Observaties 
  Risico-inventarisatie veiligheid 
  Risico-inventarisatie gezondheid 
  Actieplan veiligheid 

  Actieplan gezondheid 
  Ongevallenregistratie 

  Huisregels/groepsregels 
  Meldcode kindermishandeling 
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Accommodatie en inrichting 

 
 

Binnen dit domein zijn zowel de binnen- als de buitenruimte beoordeeld. Hierbij gaat het om het 
aantal vierkante meters beschikbaar per kind en de inrichting van de ruimten. 
 
  
Binnenruimte 
 

BSO Natuurlijk beschikt over 2 groepsruimtes die samen 42 m2 beslaan. Er is voldoende ruimte 
om 12 kinderen op te vangen.  
De ruimte is passend ingericht en geschikt voor verschillende  activiteiten. 

Er zijn speelhoeken ingericht en er is ruimte gemaakt voor bewegingsactiviteiten. Er is tevens een 
hoek ingericht met zacht meubilair waar kinderen even tot rust kunnen komen. 
 
 

Buitenspeelruimte 
 
BSO Natuurlijk beschikt over een buitenruimte waar voldoende ruimte is voor verschillende 
activiteiten. 
De ruimte is voor kinderen toegankelijk en vast beschikbaar voor de buitenschoolse opvang. Er 
wordt voornamelijk eigen spelmateriaal gebruikt. 
 

Gebruikte bronnen: 
  Vragenlijst houder en/of locatieverantwoordelijke 
  Observaties 
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Ouderrecht 

 
Binnen dit domein is beoordeeld hoe de houder de ouders en oudercommissie betrekt bij en 

informeert over het beleid. Tevens is gekeken naar de klachtenprocedure van het kindercentrum. 
  
Informatie 
 
De houder informeert de ouders middels een informatieboekje, de website, formulieren, het 
intakegesprek en ouderavonden. De informatie is actueel.  

De houder plaatst de inspectierapporten op zijn eigen website. 
  
 

Oudercommissie 
 
De houder heeft voor deze locatie een reglement oudercommissie vastgesteld. Er is momenteel 
nog geen oudercommissie. Wel kan de houder laten zien dat inspanningen worden geleverd om 

ouders voor de oudercommissie te werven. De houder brengt de oudercommissie onder de 
aandacht tijdens de intake, er is aandacht voor in nieuwsbrieven en ouders worden persoonlijk 
aangesproken op ouderavonden. 
 
Op basis hiervan is geconstateerd dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is voldaan: 
 

 De houder heeft een oudercommissie ingesteld. 
(art 1.58 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

 

 

Klachten 
 
De houder is bij de sKK aangesloten voor de behandeling van klachten van de ouders.  
Voor de behandeling van klachten van de oudercommissie is nog geen regeling getroffen gezien er 
nog geen oudercommissie is ingesteld. 

  
De houder heeft geen klachtenjaarverslag over het kalenderjaar 2013 aan de GGD verstuurd.  
 
Op basis hiervan is geconstateerd dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is voldaan: 
 

 De houder draagt er zorg voor dat over elk kalenderjaar een openbaar klachtenverslag van 
ouders wordt opgesteld, waarin ten minste een aantal vaste onderdelen wordt aangegeven. 
(art 2 lid 7 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 

 

 De houder zendt het klachtenverslag van ouders voor 1 juni van het daaropvolgende 
kalenderjaar aan de GGD. 
(art 2 lid 9 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 

 
Gebruikte bronnen: 
  Vragenlijst houder en/of locatieverantwoordelijke 

  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
  Reglement oudercommissie 
  Informatiemateriaal voor ouders 
  Website 
  Klachtenregeling 
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Inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum kenmerkende visie 
op de omgang met kinderen is beschreven. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

In het pedagogisch beleidsplan staat in duidelijke en observeerbare termen het volgende 

beschreven: de wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de 
mogelijkheden voor kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie, en 
de wijze waarop de overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de werkwijze, de 
maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de basisgroep. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub b Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen bij welke 
(spel)activiteiten kinderen hun basisgroep verlaten. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub c Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe beroepskrachten 
bij hun werkzaamheden worden ondersteund door andere volwassenen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub d Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen het beleid ten 
aanzien van het gebruik maken van kinderopvang gedurende extra dagdelen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub f Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Pedagogische praktijk 

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

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid. 
(art 1.49 en 1.50 lid 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 en 1.50 lid 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 en 1.50 lid 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) 
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De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden. 
(art 1.49 en 1.50 lid 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 verklaring omtrent het gedrag van de houder is bij het indienen van de aanvraag tot exploitatie 
aan het college van B&W overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee maanden. 
(art 1.50 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang 

van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is bij aanvang 
van de werkzaamheden niet ouder dan twee maanden. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De verklaringen omtrent het gedrag die zijn afgegeven vóór 1 maart 2013 zijn niet ouder dan twee 
jaar. 
(art 1.50 lid 3 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 

zoals in de cao kinderopvang is opgenomen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1, 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Opvang in groepen 

Ieder kind behoort bij een basisgroep. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang 
en peuterspeelzalen; art 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De basisgroep bestaat uit maximaal twintig kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot de leeftijd waarop 

het basisonderwijs voor die kinderen eindigt. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)   
OF 
De basisgroep bestaat uit maximaal dertig kinderen in de leeftijd van 8 jaar tot de leeftijd waarop 
het basisonderwijs voor die kinderen eindigt. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 3 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 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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De houder heeft geregeld dat een andere volwassene telefonisch bereikbaar is en binnen 15 
minuten aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit, indien conform de beroepskracht-kindratio 
slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 3, 4, 5 en 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

De voorgeschreven voertaal wordt gebruikt. 
(art 1.55 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)   
OF 

Er wordt een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de herkomst van de kinderen in deze 
specifieke omstandigheid daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder vastgestelde 
gedragscode. 
(art 1.55 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid van maximaal een jaar oud. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 
Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder beschrijft de veiligheidsrisico’s op de thema’s: verbranding, vergiftiging, verdrinking, 
valongevallen, verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn, 
respectievelijk worden genomen in verband met de veiligheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de veiligheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De registratie van ongevallen bevat per ongeval de aard en plaats van het ongeval, het jaar waarin 
het ongeval zich heeft voorgedaan en een overzicht van getroffen maatregelen. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 3 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid van maximaal een jaar oud. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 
Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder beschrijft de gezondheidsrisico’s op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu, 
buitenmilieu en medisch handelen. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn 
respectievelijk worden genomen in verband met de gezondheidsrisico’s, alsmede de samenhang 

tussen de gezondheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Meldcode kindermishandeling 

De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld welke voldoet aan de beschreven 
eisen. 
(art 1.51a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2a Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

 

Accommodatie en inrichting 

Binnenruimte 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² passend ingerichte binnenspeelruimte 
beschikbaar. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 8 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op 
te vangen kinderen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 8 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Buitenspeelruimte 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3 m² buitenspeelruimte beschikbaar. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is voor kinderen toegankelijk. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is vast beschikbaar voor de buitenschoolse opvang. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de 

op te vangen kinderen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De niet-aangrenzende buitenspeelruimte is in de directe nabijheid van het kindercentrum. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De niet-aangrenzende buitenspeelruimte is voor kinderen goed bereikbaar. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De niet-aangrenzende buitenspeelruimte is voor kinderen veilig bereikbaar. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Ouderrecht 

Informatie 

De houder informeert de ouders over het te voeren beleid. 
(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder informeert ouders en personeel over het inspectierapport door het zo spoedig mogelijk 

na ontvangst op de eigen website te plaatsen. Indien geen website aanwezig is legt de houder een 

afschrift van het inspectierapport op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats. 
(art 1.54 lid 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Oudercommissie 

De houder heeft een reglement oudercommissie vastgesteld. 
(art 1.59 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Het reglement omvat regels omtrent het aantal leden. 
(art 1.59 lid 2 sub a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Het reglement omvat regels omtrent de wijze van kiezen van de leden. 
(art 1.59 lid 2 sub b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Het reglement omvat regels omtrent de zittingsduur van de leden. 
(art 1.59 lid 2 sub c Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Het reglement omvat geen regels omtrent werkwijze van de oudercommissie. 
(art 1.59 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder heeft een oudercommissie ingesteld. 
(art 1.58 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Klachten 

De houder treft een regeling voor de behandeling van klachten van ouders die voldoet aan de 
beschreven eisen. 
(art 2 lid 1 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 

De houder brengt de klachtenregeling voor ouders op passende wijze bij hen onder de aandacht. 
(art 2 lid 1 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 

De houder ziet erop toe dat de klachtencommissie voor ouders werkt met een reglement. 
(art 2 lid 3 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 

De houder draagt er zorg voor dat over elk kalenderjaar een openbaar klachtenverslag van ouders 
wordt opgesteld, waarin ten minste een aantal vaste onderdelen wordt aangegeven. 
(art 2 lid 7 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 

De houder zendt het klachtenverslag van ouders voor 1 juni van het daaropvolgende kalenderjaar 

aan de GGD. 
(art 2 lid 9 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : BSO Natuurlijk 

Aantal kindplaatsen : 15 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Mevr. M. Wiggers 
KvK nummer : 61127116 
 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Noord en Oost Gelderland 
Adres : Postbus 51 
Postcode en plaats : 7300 AB APELDOORN 
Telefoonnummer : 088-4433000 
Onderzoek uitgevoerd door :  G. Bijttebier 

 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : WINTERSWIJK 
Adres : Postbus 101 
Postcode en plaats : 7100 AC WINTERSWIJK 
 

Planning 

Datum inspectie : 11-11-2014 
Opstellen concept inspectierapport : 28-11-2014 
Zienswijze houder : 05-12-2014 
Vaststelling inspectierapport : 05-12-2014 
Verzenden inspectierapport naar houder 
en oudercommissie 

: 08-12-2014 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 08-12-2014 

Openbaar maken inspectierapport : 11-12-2014 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

                         Zienswijze Bso Natuurlijk: 
 
(naar aanleiding van concept- inspectierapport  opgemaakt 

28 november 2014) 
 
Pedagogisch beleidsplan en informatieboekje: 
-         De houder voegt een concrete beschrijving toe voor het 
 opnemen van extra dagdelen op de BSO en de procedure 
daarvan. 

-         De houder voegt het beleid toe omtrent kinderen van de BSO 

vanuit speciaal onderwijs. 
-         Toevoeging dagplanning Bso Natuurlijk 
-         Leeftijds-opbouw naschoolse opvang 
-         Externe klachten procedure SKK ( Stichting Klachten Kinderopvang) 
 
Risico- inventarisatie  veiligheid en gezondheid: 
-         De meest recente risico- inventarisatie veiligheid en 

gezondheid van november 2014 wordt geheel herzien 
en krijgt een nieuwe uitgangsmaand: december 2014, 
compleet met plan van aanpak en actieplan. 
 
Oudercommissie: 
-         Er wordt bij Bso Natuurlijk inspanning gedaan om een oudercommissie 

samen te stellen, bestaande uit twee ouders. Dit wordt onder de aandacht gebracht tijdens een 
intake- gesprek, in de nieuwsbrief, op het 
informatiebord en ouders worden persoonlijk benaderd. 
 
Klachten: 
-         De houder heeft een interne klachten- procedure waar ouders van op de hoogte zijn. Door 
middel van een klachtenformulier of een mondeling gesprek kunnen ouders hun klacht kenbaar 

maken. 
-         De houder heeft een externe klachten-procedure, deze loopt via 
De SKK ( Stichting Klachten Kinderopvang) . 
-         Bso Natuurlijk heeft een folder van de SKK bij de informatie. 
-         Zodra er een oudercommissie is ingesteld wordt ook een regeling 
getroffen voor de behandeling van klachten van de oudercommissie. 
-         Het klachten –jaarverslag/ vrijbrief kalenderjaar 2013 

was niet verstuurd aan de GGD maar zit inmiddels bij de rest 
Van de SKK-documentatie. 
 
VOG: 
-         Vrijwilliger voor Scouting Winterswijk heeft namens Bso Natuurlijk 
een VOG aangevraagd voor de functieaspecten/ profielscreening 

84 en 86. 
-         Vrijwillig medewerker vervoer,zal  voor Bso Natuurlijk zijn VOG 
verlengen voor 3 juli 2015, voor de functieaspecten/ profielscreening 
84 en 86. 
-         Ineke Obbink  ( voorheen NME de Huusker), stand-by vrijwilliger, 
nieuwe VOG aanvraag voor 2 juli 2015, voor de functieaspecten/ 
profielscreening 84 en 86.( i.v.m pauzeregeling vakantieopvang 

Bso Natuurlijk). 
-         Dorien Te Bokkel ( voorheen NME de Huusker), stand-by vrijwilliger, 
nieuwe  VOG aanvraag voor 3 juli 2015, voor de functieaspecten/ 
profielscreening 84 en 86. ( i.v.m pauzeregeling vakantieopvang Bso Natuurlijk). 
-         Wijzigingsformulier kindplaatsen, van 15 naar 12 kindplaatsen. 
( naar aanleiding oppervlakte berekening binnenruimte Bso Natuurlijk) 

 
 


