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Het onderzoek 

 

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 

 

Beschouwing 

Buitenschoolse opvang (BSO) De Boomhut, Garderenseweg 144B te Putten, maakt onderdeel uit 

van kinderopvang-organisatie Kindcentrum Putten. De BSO is een buiten-BSO en is gevestigd in 

het clubhuis van scouting Kontiki. 

Op deze locatie wordt op maandag, dinsdag en donderdag naschoolse opvang geboden. 

Op woensdag, vrijdag en vakanties wordt opvang op BSO Pepersgoed aangeboden. 

  

Inspectiegeschiedenis 

- Jaarlijks onderzoek 31-10-2017: geen overtredingen. 

- Jaarlijks onderzoek 28-08-2018: overtredingen zijn geconstateerd op de domeinen Pedagogisch 

beleid/Personeel en groepen/Veiligheid en gezondheid. 

- Nader onderzoek 03-12-2018: de bij het jaarlijks onderzoek geconstateerde overtredingen zijn 

hersteld door de houder. 

- Jaarlijks onderzoek 29-10-2019: er wordt voldaan aan de onderzochte wettelijke voorschriften. 

- Jaarlijks onderzoek 18-11-2021: er wordt voldaan aan de onderzochte wettelijke voorschriften. 

  

Bevindingen 

Tijdens de inspectie wordt aan alle getoetste voorwaarden voldaan. De inspectie is in een prettige 

sfeer verlopen en het is te zien dat de beroepskrachten gemotiveerd zijn en met passie hun werk 

doen. 

In het rapport zijn de bevindingen te lezen.   

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 

 

In het hoofdstuk ‘Pedagogisch klimaat’ beoordeelt de toezichthouder het volgende onderwerp: 

• pedagogisch beleid 

 

Hieronder staat de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft onder andere de vier pedagogische basisdoelen van Riksen-

Walraven en hoe hier op BSO de Boomhut uitvoering aan wordt gegeven. 

 

Zo staat er in het pedagogisch beleidsplan het volgende geschreven: 

"Houding en gedrag van onze leidsters:  

  

Laat kinderen kennismaken met regels, grenzen, normen en waarden en met gebruiken en 

omgangsvormen"."Leert kinderen te zeggen wat zij wel/ en of niet prettig vinden" 

  

In de praktijk is gezien dat als er tussen kinderen een probleem ontstaat, de kinderen hebben 

geleerd om Stop! Hou op! te zeggen. 

Ook zorgt de beroepskracht ervoor dat een kind sorry zegt wanneer een ander kind heeft 

aangegeven iets niet leuk te vinden. 

  

Een ander beschreven item bij de houding en gedrag van leidsters: 

" biedt kinderen activiteiten aan waarmee zij gedrag kunnen oefenen" 

  

In de praktijk is gezien dat een groepje kinderen met de beroepskracht pizza`s gaan maken.  

De kinderen staan gezellig met elkaar om de tafel en bespreken wat eenieder op de pizza doet. 

Ook helpen ze elkaar als bijvoorbeeld een potje niet opengaat. 

  

Conclusie 

De houder van het kindercentrum draagt er zorg voor dat in de buitenschoolse opvang conform het 

pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld.   

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview anders namelijk: (beroepskrachten) 

• Observatie(s) 

• Huisregels/groepsregels 

• Pedagogisch beleidsplan 
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Personeel en groepen 

 

In het hoofdstuk ‘Personeel en groepen’ beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

• verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang; 

• aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires; 

• stabiliteit van de opvang voor kinderen; 

 

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De aanwezige beroepskrachten beschikken over een geldige verklaring omtrent het gedrag en zijn 

gekoppeld aan de houder van het kindcentrum. 

Ook de houder is in het bezit van een geldige verklaring omtrent het gedrag. 

  

Conclusie 

De houder voldoet aan de voorwaarden. 

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

stagiaires 

Op het moment van inspectie zijn er meerdere afmeldingen van kinderen, de 2 basisgroepen zijn 

daarom samengevoegd met in totaal 10 kinderen met 2 beroepskrachten. Dit voldoet aan de 

beroepskracht-kindratio. 

  

De toezichthouder heeft de roosters van week 47, 48 en 49 ingezien in combinatie met de 

presentielijsten van de kinderen. Hier is te zien dat de houder voldoende beroepskrachten heeft 

ingezet ten opzichte van het aantal opgevangen kinderen. Een BBL-stagiaire staat boventallig 

ingezet. 

Een kinderdagverblijf van dezelfde organisatie zit op hetzelfde terrein als de BSO en fungeert als 

achterwacht in geval van een calamiteit. Ook de leidinggevende is telefonisch bereikbaar. 

Er zijn op het moment dat de kinderen uit school worden gehaald minimaal 2 beroepskrachten 

aanwezig. Dit is ook het geval bij sluitingstijd van de BSO. Hierdoor is er altijd een tweede 

volwassene in het kindcentrum aanwezig. 

  

Conclusie 

De houder voldoet aan de voorwaarden. 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Aan de presentielijsten is te zien dat de kinderen een eigen basisgroep toegewezen hebben 

gekregen.   

De maximale grootte voor groep één is 22 kinderen (afhankelijk van de groepssamenstelling) en 

voor groep twee 11 kinderen. 

Op woensdag, vrijdag en tijdens schoolvakanties wordt er opvang geboden op de locatie 

Pepersgoed. 

Wanneer er meer dan 33 kinderen worden opgevangen heeft de houder de mogelijkheid een extra 

ruimte te huren. 

  

De beroepskrachten werken op vaste dagen, wat de stabiliteit van de opvang bevordert. 

  

Alle kinderen hebben een mentor toegewezen gekregen. 
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De mentor zorgt voor het intakegesprek en de wenafspraak. De mentor volgt het kind en bespreekt 

eventuele bijzonderheden met de ouders. Ouders kunnen in het ouderportaal zien wie de mentor 

van hun kind is.  

  

Conclusie 

De houder voldoet aan de gestelde voorwaarden. 

  
 

Gebruikte bronnen 

• Interview manager/ locatieverantwoordelijke 

• Interview anders namelijk: (beroepskrachten) 

• Observatie(s) 

• Personenregister Kinderopvang 

• Landelijk Register Kinderopvang 

• Presentielijsten 

• Personeelsrooster 

• Pedagogisch beleidsplan 
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Accommodatie 

 

In het hoofdstuk ‘Accommodatie’ beoordeelt de toezichthouder het volgende onderwerp: 

• eisen aan ruimtes. 

 

Hieronder staat de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Eisen aan ruimtes 

Op deze vestiging wil de houder zich onderscheiden door ‘het buitenleven concept’ met daarbij veel 

aandacht voor ‘natuurlijk spelen’.  

Het speelterrein van de BSO heeft de beschikking over een bosperceel, een speelterrein met gras, 

een vuurkuil en een stuk bos waar kinderen mogen klimmen en bouwen.   

Er zijn goede afspraken over hoe diep de kinderen het bos in mogen, omdat de percelen niet 

omgeven zijn door hekken en overgaan in het Speulder- en Sprielderbos.       

  

De binnenruimte is eenvoudig ingericht, omdat de kinderen vrijwel altijd buiten zijn. 

Er is een kast waar spelletjes, strijkkralen, stiften, treinbaan, bouwmaterialen en kleurplaten liggen 

voor de kinderen en er is een bank en tafels. Tijdens de inspectie regende het en waren alle 

kinderen binnen. Een beroepskracht ging met de kinderen die dat wilden in de keuken zelf pizza`s 

maken.  

De andere beroepskracht deed spelletjes met de kinderen. 

De kinderen mogen ook gebruik maken van de hal om een activiteit te doen. 

  

De locatie heeft een vergunning voor 40 kindplaatsen. Er is voldoende binnenruimte beschikbaar 

om 33 kinderen op te vangen. Wanneer het kindaantal boven de 33 komt zal de houder een ruimte 

bij gaan huren. 

  

Conclusie 

De houder voldoet aan de voorwaarden. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview manager/ locatieverantwoordelijke 

• Interview anders namelijk: (beroepskrachten) 

• Observatie(s) 

• Plattegrond 

• Pedagogisch beleidsplan 

• Informatie beschikbare buitenruimte 
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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 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 1 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 participerende ouder; 

c. 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; 

d. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 

opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen worden opgevangen; 

e. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 

de kinderen die worden opgevangen; 

f. 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 f 

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) 

 
 

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 

de rekenregels. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2, 3, 4, 8 en bijlage 1 onderdeel b 

en c Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9c Regeling Wet kinderopvang) 
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Gedurende de uren dat voor en na de dagelijkse schooltijd alsmede gedurende vrije middagen van 

de basisschool voor ten hoogste een half uur per dag minder beroepskrachten worden ingezet, of 

indien conform het pedagogisch beleidsplan minder beroepskrachten worden ingezet, wordt ten 

minste de helft van het benodigde aantal beroepskrachten ingezet. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder a en 16 lid 4 Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

De inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs geschiedt overeenkomstig de voorwaarden 

opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

Bij het bepalen van de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs wordt rekening 

gehouden met de opleidingsfase waarin zij zich op dat moment bevinden. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2, 7 en 8 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9c Regeling 

Wet kinderopvang) 

 

Indien de inzet van het aantal in te zetten beroepskrachten als bedoeld in art 16 lid 2 Besluit 

kwaliteit kinderopvang ertoe leidt dat in het kindercentrum slechts één beroepskracht aanwezig is, 

is tevens een volwassene beschikbaar die telefonisch bereikbaar is en die binnen vijftien minuten in 

het kindercentrum aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit.  

De houder van een kindercentrum informeert de bij het kindercentrum werkzame personen over de 

naam en het telefoonnummer van deze persoon. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 16 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Indien de afwijkende inzet van het aantal beroepskrachten, als bedoeld in artikel 16 lid 4 Besluit 

kwaliteit kinderopvang, ertoe leidt dat slechts één beroepskracht op het kindercentrum wordt 

ingezet, is ter ondersteuning van deze beroepskracht ten minste één andere volwassene in het 

kindercentrum aanwezig. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 16 lid 6 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 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 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 18 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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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 De Boomhut 

Aantal kindplaatsen : 40 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Stichting Kindcentrum Putten 

Adres houder : Rimpelerweg 2 

Postcode en plaats : 3882 NK Putten 

KvK nummer : 08113145 

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. Kisters 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Putten 

Adres : Postbus 400 

Postcode en plaats : 3880 AK PUTTEN 

 

Planning 

Datum inspectie : 22-12-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 04-01-2023 

Zienswijze houder : 10-01-2023 

Vaststelling inspectierapport : 10-01-2023 

Verzenden inspectierapport naar houder : 10-01-2023 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 10-01-2023 

Openbaar maken inspectierapport : 13-01-2023 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

 

Bedankt voor het duidelijke rapport en de mooie omschrijving van de dagelijkse praktijk op BSO de 

Boomhut. Wij zijn blij met de positieve uitkomst van het inspectierapport. We werken er iedere dag 

hard aan om de kwaliteit op onze locatie te waarborgen en te verbeteren. 

  

 

 

 

 

 

 

 


