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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft
een aangekondigd jaarlijks onderzoek.
In verband met de situatie omtrent corona, wordt gekozen voor een aangekondigd jaarlijks
onderzoek.
Dit jaarlijks onderzoek heeft de toezichthouder gedaan op basis van risico-gestuurd toezicht.
De GGD’en in Nederland werken volgens een model voor risico-gestuurd toezicht. Dit doen zij om
meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken. Uitgebreider onderzoek
waar nodig, minder uitgebreid waar mogelijk.

Beschouwing
Inleiding:
De beschouwing geeft uitleg over het toezicht kinderopvang en beschrijft de resultaten bij het
uitgevoerde onderzoek. Na de feiten over de BSO en de inspectiegeschiedenis, volgen de
bevindingen op hoofdlijnen. Deze worden in het rapport per domein verder uitgewerkt.
Feiten van deze buitenschoolse opvang:
Buitenschoolse opvang Actief4Kids DZC'68 bevindt zich op het sportcomplex van voetbalvereniging
DZC'68. De BSO heeft een eigen plek in de kantine. De BSO maakt gebruik maken van de
omliggende sportvelden.
Inspectiegeschiedenis:
•
09-10-2017, jaarlijks onderzoek, overtredingen geconstateerd op het domein veiligheid en
gezondheid.
•
27-03-2018, jaarlijks onderzoek, overtredingen geconstateerd op domein pedagogisch beleid,
en veiligheid en gezondheidsbeleid. Overleg en overreding op VOG en PRK
•
20-08-2018, naderonderzoek, de overtredingen zijn opgelost.
•
09-05-2020, jaarlijks onderzoek, geen overtredingen
Bevindingen op hoofdlijnen:
In januari 2020 heeft de organisatie aangegeven dat ze gezien het stijgende aantal aanmeldingen
gebruik willen gaan maken van een andere ruimte binnen voetbalvereniging DZC'68.
Op 11 juni 2020 is een aanvraag ingediend bij de gemeente Doetinchem om het aantal
kindplaatsen te verhogen van 30 naar 33.
Op 23 juli 2020 is BSO Actief4kids in opdracht van de gemeente Doetinchem bezocht voor een
jaarlijks onderzoek. In verband met de corona-maatregelen is het onderzoek aangekondigd.
Er is een interview met een van de beroepskrachten uitgevoerd. Daarnaast heeft de beroepskracht
een korte rondleiding gegeven door het pand.
Er is één overtreding geconstateerd; domein 4.1 voorwaarde 9.
Nadere toelichting is te lezen in dit rapport.
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Advies aan College van B&W
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid.
Het aantal kindplaatsen in het landelijk register kinderopvang (LRK) kan worden gewijzigd van 30
naar 33.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
De houder moet aan de volgende eisen voldoen:
De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder
duidelijk hoe hij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent:
Het bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden
en de overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft hij onderwerpen zoals de indeling en
grootte van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid.
De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch
beleid.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken,
gelezen en/of besproken is.
Pedagogisch beleid
BSO Actief4kids beschikt over een pedagogisch beleidsplan en een pedagogisch werkplan.
De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat in de buitenschoolse opvang conform
het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld.
De pedagogisch beleidsmedewerker/coach zorgt ervoor dat er een goede vertaling wordt gemaakt
van het pedagogisch beleidsplan/werkplan naar de pedagogische praktijk.
De inzet is schriftelijk vastgelegd en inzichtelijk voor ouders en beroepskrachten.
Wenbeleid:
In het pedagogisch beleidsplan staat:
"Voordat een kind opgevangen wordt bij BSO Toppie, wordt er een kennismakingsgesprekingepland
waarbij de pedagogisch medewerker, de ouder en het kind kennis met elkaar kunnen maken. Per
kind wordt er gekeken hoe het wennen in de groep het beste gestalte kan krijgen".
De beroepskracht vertelt dat er op 23 juli 2020 zo'n kennismakingsgesprek op de planning staat.
Hiervoor wordt een derde beroepskracht ingezet.
Mentorschap:
Aan ieder kind dat opgevangen wordt bij Actief4kids wordt een mentor toegewezen. De
mentor werkt op de groep waar het kind is geplaatst en is dus bekend met het kind en zijn/haar
ouders.
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Pedagogische praktijk
Deze BSO onderscheidt zich door het combineren van de naschoolse opvang met leuke sportieve
activiteiten. Dit sport- en spelprogramma is een samenwerking tussen Actief4kids en DZC'68.
De sport- en spelactiviteiten worden verzorgd door een sportcoach en stagiaires.
Elke dag staat er een ander sport of spel op het programma. Deze activiteiten worden gegeven op
het sportveld bij DZC'68. Door de sport- en spelactiviteiten wordt de buitenschoolse opvang ook
een stuk leuker voor de oudere kinderen.
In verband met de corona-maatregelen heeft er slechts een korte observatie plaats gevonden.
De volgende aspecten van verantwoorde kinderopvang zijn belangrijk:
A. 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.
B. 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.
C. Kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en
vaardigheden worden bijgebracht. Kinderen worden in staat gesteld 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.
Observatie aspect A
De beroepskrachten communiceren met de kinderen.
De beroepskrachten gedragen zich sensitief en responsief naar de kinderen. De beroepskrachten
kennen ieder kind in de groep en ze weten persoonlijke bijzonderheden.
De kinderen zijn buiten aan het spelen. Kinderen lopen naar de beroepskracht toe om dingen te
vragen en krijgen duidelijke aanwijzingen.
De kinderen kennen elkaar en er zijn genoeg leeftijdsgenootjes om mee te spelen. Dit was tijdens
het spel te zien.
Individuele aandacht
De beroepskrachten reageren op een warme en ondersteunende manier op kinderen. Zij gaan op
een ongedwongen manier om met ieder kind.
Als een kind naar de beroepskracht loopt om wat te vragen heeft de beroepskracht alle aandacht
en op een rustige toon wordt uitleg gegeven.
Op het terras wordt een korte pauze gehouden. De kinderen en de beroepskrachten zitten om de
picknick tafel om wat te drinken. Ondertussen wordt er gezellig gekletst en het middagprogramma
wordt doorgenomen.
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Observatie aspect B
De beroepskracht ondersteunt en stimuleert de ontwikkeling van (individuele)kinderen.
Op de BSO hangt een slinger met kaarten eraan waarop knutsel-activiteiten zijn uitgewerkt.
De beroepskracht vertelt dat kinderen het erg leuk vinden om op die manier geïnspireerd te
worden om iets leuks te maken. Alle benodigdheden voor deze activiteit kunnen de kinderen zelf
pakken.
Het programma bestaat uit vrij spel en gestructureerde individuele en groepsactiviteiten.
De activiteiten zijn gevarieerd en bieden zowel rustmomenten als actieve uitdaging.
Kinderen hebben er plezier en zin in. Ieder kind krijgt leer-/ervaringskansen naar eigen wens en
behoefte.
Observatie aspect D:
De huisregels worden regelmatig met de kinderen doorgenomen. De beroepskrachten geven het
goede voorbeeld.
Conclusie
Bij BSO Actief4kids zijn de pedagogische basisdoelen voldoende gewaarborgd.

Gebruikte bronnen
•
•
•
•
•
•

Observatie(s)
Landelijk Register Kinderopvang
Notulen oudercommissie (15 januari 2020)
Website
Pedagogisch beleidsplan (versie 12, juni 2020)
Pedagogisch werkplan
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Personeel en groepen
De houder moet aan de volgende eisen voldoen:
Binnen de buitenschoolse opvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste
basisgroepen. Er moet voldoende personeel op elke groep zijn. Hoeveel beroepskrachten nodig
zijn, is afhankelijk van het aantal kinderen en hun leeftijd.
Elke beroepskracht moet een geldig diploma hebben en ingeschreven staan in het Personenregister
Kinderopvang. Een pedagogisch beleidsmedewerker begeleidt de beroepskrachten in hun werk.
In de basisgroepen spreken de beroepskrachten Nederlands met elkaar en met de kinderen.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken,
gelezen en/of besproken is.
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
De locatiemanager, de beroepskrachten en de pedagogisch beleidsmedewerker zijn ingeschreven
en gekoppeld in het PRK (personenregister kinderopvang) en aan de organisatie.
Conclusie:
Aan deze voorwaarden wordt voldaan.
Opleidingseisen
Diploma's beroepskrachten
Van de beroepskrachten zijn de afschriften van de diploma's beoordeeld. De diploma's zijn
overeenkomstig de diploma's die volgens de geldende cao-kinderopvang een kwalificatie geven.
Pedagogisch beleidsmedewerkers/coach
De pedagogisch beleidsmedewerker en pedagogisch medewerker/coach beschikken beiden over
een voor de werkzaamheden passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent
aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.
Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
Op 23 juli 2020 zijn er 11 kinderen en 2 beroepskrachten aanwezig.
De BKR voldoet.
Tijdens vakantiedagen waarop minimaal tien uur aaneengesloten opvang wordt geboden, kan
het voorkomen dat gedurende maximaal 3 uur per dag minder beroepskrachten ingezet worden.
Dit zal dan om de volgende tijdstippen gaan:
• 07:30-09:00 uur
• 17:00-18:30 uur.
Daarbij wordt altijd minimaal de helft van het aantal vereiste medewerkers ingezet.
De houder heeft dit vastgelegd in het pedagogisch beleidsplan
Op het moment van het bezoek zijn er geen stagiaires en/of beroepskrachten in opleiding.
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Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers
De houder bepaalt jaarlijks de wijze waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor een
pedagogisch beleidsmedewerker wordt ingezet en legt dit schriftelijk vast zodat dit inzichtelijk is
voor de beroepskrachten en ouders.
De houder geeft de verdeling zodanig vorm dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in
de uitvoering van de werkzaamheden.
BSO Actief4kids heeft ervoor gekozen de beleidstaken en de coaching onder te brengen in twee
aparte functies.
Wettelijke eis minimale inzet aantal uren beleidsmedewerkers:
Beleidstaken: 50 uur
Coaching: 7 uur
De beroepskrachten geven aan dat ze een gesprek hebben gehad met de coach en dat er een
observatie heeft plaats gevonden.
Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Bij de BSO worden de kinderen opgevangen in basisgroepen.
Kinderen weten bij welke groep zij horen en welke beroepskrachten er aanwezig zijn.
In de groepsruimte staan twee tafels en door middel van schermen en verrijdbare bakken wordt de
ruimte opgesplitst in twee gedeelten.

Gebruikte bronnen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevrouw Lenkens)
Interview (de beroepskracht)
Observatie(s)
Personenregister Kinderopvang
Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten
Pedagogisch beleidsplan (versie 12, juni 2020)
Pedagogisch werkplan
Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s)
Overzicht inzet pedagogisch beleidsmedewerker(s)
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Veiligheid en gezondheid
De houder moet aan de volgende eisen voldoen:
De houder moet zorgen voor veilige en gezonde opvang. Hiervoor heeft de houder vastgelegd wat
de risico’s zijn voor de veiligheid en gezondheid van kinderen. Ook beschrijft de houder: wat hij
doet om risico’s klein te houden, hoe de kinderen met kleine risico’s leren omgaan en hoe
beroepskrachten handelen als er toch iets gebeurt.
De houder betrekt medewerkers bij het maken van dit veiligheid- en gezondheidsbeleid. De houder
zorgt ervoor dat de beroepskrachten handelen volgens het beleid.
Er is een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de houder moet de kennis en het
gebruik van deze meldcode bevorderen.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken,
gelezen en/of besproken is.
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
Op BSO Actief4kids is een veiligheids- en gezondheidsbeleid vastgesteld.
Deze is op de locatie aanwezig. De evaluaties dienen inzichtelijk te zijn voor beroepskrachten,
beroepskrachten in opleiding, stagiaires, vrijwilligers en ouders.
De beroepskracht geeft aan dat informatie via de mail wordt verstuurd en verder wordt er gewerkt
met een aftekenlijst, zodat inzichtelijk wordt wie de informatie heeft doorgelezen.
De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is op de locatie aanwezig.
De houder dient ervoor te zorgen 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.
Op donderdagmiddag 23 juli zijn er 2 beroepskrachten aanwezig. Een van de beroepskrachten
heeft net haar vakdiploma behaald en heeft zich nog niet ingeschreven voor een EHBO-cursus.
De andere beroepskracht is in het bezit van een EHBO-diploma dat geldig is tot 3-6-2020.
Tijdens het bezoek is het niet bekend bij de beroepskracht, dat haar EHBO-diploma niet meer
geldig is. Zij heeft zich nog niet aangemeld voor een herhalingscursus.
Uit bovenstaande constatering(en)/ bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is
voldaan:
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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Gebruikte bronnen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevrouw Lenkens)
Interview (de beroepskracht)
Observatie(s)
EHBO-certificaten
Veiligheidsverslag
Gezondheidsverslag
Huisregels/groepsregels
Pedagogisch beleidsplan (versie 12, juni 2020)
Pedagogisch werkplan
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Accommodatie
De houder moet aan de volgende eisen voldoen:
De binnenruimte en de buitenruimte moeten groot genoeg zijn. Ook zijn de ruimtes voor de
kinderen veilig en toegankelijk. De inrichting van de ruimtes stimuleert de kinderen om te spelen.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken,
gelezen en/of besproken is.
Eisen aan ruimtes
De BSO heeft een nieuwe ruimte, een gedeelte van de kantine, in gebruik genomen.
Er worden 2 ruimten gecreëerd, die worden afgeschermd door verrijdbare gekleurde
kamerschermen en verrijdbare plantenbakken.
De keuken en het gedeelte achter de bar wordt afgeschermd met een verrijdbare bak.
Op de plattegrond is aangegeven het gedeelte dat gebruikt wordt.
Dit is een afmeting van 15 x 8,25= 123,75 m².
Voor 33 kindplaatsen is een binnenruimte nodig van 33 x 3,5 = 115,5 m².
De beroepskracht geeft aan dat er eventueel een groter gedeelte van de kantine gebruikt kan
worden.
Aan het eind van de middag, wanneer de sportclub start met de trainingen, blijft het afgeschermde
gedeelte alleen beschikbaar voor de BSO-kinderen.
Er is voldoende speelgoed, gezelschapsspelletjes en knutselmateriaal. Ook zijn er buitenspelmaterialen aanwezig.
In deze ruimte is veel lichtinval, door de grote glazen ramen. Er is direct toegang tot het terras en
de sportvelden.
De buitenactiviteiten vinden plaats op het sportveld.

Gebruikte bronnen
•
•
•

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevrouw Lenkens)
Plattegrond (ontvangen op 24 juli 2020)
Pedagogisch beleidsplan (versie 12, juni 2020)
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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 )
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 )
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.
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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)
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 1.48d lid 3 en 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)
Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; 9a lid 3 Regeling Wet
kinderopvang)
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 )
Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers
De houder van een kindercentrum bepaalt jaarlijks, indien hij meer dan één kindercentrum
exploiteert, de wijze waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch
beleidsmedewerkers worden ingezet, verdeelt over de verschillende kindercentra en legt dit
schriftelijk vast zodat dit inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. De houder geeft de
verdeling zodanig vorm dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van
de werkzaamheden.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 17 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang )
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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 )
Veiligheid en gezondheid
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende de buitenschoolse opvang
te allen tijde ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van
eerste hulp aan kinderen conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie
gestelde nadere regels.
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9b
Regeling Wet kinderopvang)
De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de
veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder
draagt er zorg voor dat er in de buitenschoolse opvang conform het veiligheids- en
gezondheidsbeleid wordt gehandeld.
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de 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 )
Accommodatie
Eisen aan ruimtes
De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden
opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en
de leeftijd van de op te vangen kinderen.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang )
Een kindercentrum beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum
aanwezig kind.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang )
Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum
aanwezig kind. De buitenspeelruimte is bij voorkeur aangrenzend aan het kindercentrum. In het
geval een buitenspeelruimte niet aangrenzend is, is deze gelegen in de directe nabijheid van het
kindercentrum en voor kinderen toegankelijk en veilig bereikbaar.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang )
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening

: BSO Actief4kids DZC '68

Website

: http://www.actief4kids.nl

Aantal kindplaatsen

: 30

Gegevens houder
Naam houder

: Actief4kids

Adres houder

: Postbus 505

Postcode en plaats

: 5460 AM Veghel

KvK nummer

: 17205024

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. A. Olthof

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente

: Doetinchem

Adres

: Postbus 9020

Postcode en plaats

: 7000 HA DOETINCHEM
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Planning
Datum inspectie

: 23-07-2020

Opstellen concept inspectierapport

: 27-07-2020

Zienswijze houder

: 06-08-2020

Vaststelling inspectierapport

: 06-08-2020

Verzenden inspectierapport naar houder

: 06-08-2020

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 06-08-2020

Openbaar maken inspectierapport

: 11-08-2020
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
Zienswijze op inspectierapport 23 juli 2020
Doetinchem, 6 augustus 2020
Beste lezer,

Naar aanleiding van de inspectie op 23 juli 2020 dienen wij hierbij onze zienswijze in op het
opgestelde rapport.
In het rapport is aangegeven dat er een tekortkoming is geconstateerd, namelijk dat niet alle
medewerkers een geldig EHBO-diploma in hun bezit hadden. Mede door de situatie rondom de
Corona-crisis hebben de medewerkers deze helaas niet tijdig kunnen verlengen of behalen.
Uiteraard hebben wij direct actie ondernomen op de geconstateerde tekortkoming. Wij willen dan
ook aangeven dat de medewerkers met een niet (meer) geldig EHBO-diploma een cursus in de
planning hebben staan, zij gaan deze afronden op korte termijn. Tot die tijd zal er altijd iemand
aanwezig zijn met een EHBO-diploma op de opvanglocatie.
Hopende u zo voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,

Team
BSO Actief4kids
Doetinchem
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