
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspectierapport 

    Sport BSO Kindcentrum Putten (BSO) 

    Roosendaalseweg 111 

    3882 MN Putten 

    Registratienummer 297414999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toezichthouder:   GGD Noord- en Oost-Gelderland 

In opdracht van gemeente:  Putten 

Datum inspectie:   23-09-2021 

Type onderzoek:   Jaarlijks onderzoek 

Status:     Definitief 

Datum vaststelling inspectierapport: 02-11-2021 



 

 

2 van 16 

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 23-09-2021 

Sport BSO Kindcentrum Putten te Putten 

 

Inhoudsopgave 

Het onderzoek ................................................................................................................. 3 

Onderzoeksopzet .......................................................................................................... 3 

Beschouwing ................................................................................................................ 3 

Advies aan College van B&W........................................................................................... 3 

Observaties en bevindingen ............................................................................................... 4 

Pedagogisch klimaat ...................................................................................................... 4 

Personeel en groepen .................................................................................................... 8 

Accommodatie ........................................................................................................... 11 

Overzicht getoetste inspectie-items ................................................................................... 12 

Pedagogisch klimaat .................................................................................................... 12 

Personeel en groepen .................................................................................................. 12 

Gegevens voorziening ..................................................................................................... 14 

Opvanggegevens ........................................................................................................ 14 

Gegevens houder ........................................................................................................ 14 

Gegevens toezicht .......................................................................................................... 14 

Gegevens toezichthouder (GGD) ................................................................................... 14 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) ............................................................................. 14 

Planning .................................................................................................................... 15 

Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum .......................................................................... 16 



 

 

3 van 16 

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 23-09-2021 

Sport BSO Kindcentrum Putten te Putten 

 

 

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) Sport BSO Kincentrum Putten, maakt onderdeel uit van 

kinderopvang-organisatie Kindcentrum Putten. Deze BSO is een Sport BSO waarbij beweging en 

sport centraal staan in het activiteitenaanbod. De BSO biedt dit aan op twee adressen in de 

gemeente Putten. Van maart tot oktober vindt de opvang van de BSO plaats op het adres 

Roosendaalseweg 111 te Putten. De BSO biedt tijdens de winterperiode het opvangprogramma aan 

in een gymzaal op het adres . In opdracht van de gemeente is deze locatie bezocht op het adres 

Roosendaalsestraat 111 te Putten. 

NB: De winteropvang locatie aan de Van Damstraat 10 te Putten betreft een niet in het Landelijk 

Register Kinderopvang (LRK) geregistreerd opvangadres. 

 

Inspectiegeschiedenis  

Onderzoek voor registratie 15-08-2017: Overtreding op het domein Personeel en groepen. 

Onderzoek na registratie 28-11-2017: Overtredingen op de domeinen: Pedagogisch klimaat, 

Personeel en groepen, Veiligheid en gezondheid. 

Nader onderzoek 31-05-2018: De houder heeft zich ingespannen en de overtredingen hersteld. 

Jaarlijks onderzoek 05-11-2019: er is een aandachtspunt geconstateerd op het domein 

Accommodatie, de buitenspeelruimte. 

 

Voortgang 

Tijdens dit onderzoek is onder andere een overtreding geconstateerd op het domein 'pedagogisch 

klimaat'. Dit heeft vooral te maken met een (toegestane) afwijkende inzet van beroepskrachten. 

Deze factor heeft invloed op meerdere aspecten van de opvang. 

De beroepskrachten op locatie en de locatieverantwoordelijke hebben alle medewerking verleend 

tijdens het onderzoek. Het geobserveerde is op de locatie en door de locatieverantwoordelijke 

direct opgepakt en inzet van een 2e beroepskracht of andere volwassene zal worden 

georganiseerd. 

 

Het aandachtspunt betreffende de buitenspeelruimte is niet meegenomen in het onderzoek, omdat 

dit een andere locatie betreft. 

 

In onderstaand rapport is verdere toelichting te lezen. 

 

Advies aan College van B&W 

De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder 

duidelijk hoe hij/zij 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 de houder 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. 

 

Van de beoordeelde eisen staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.   

Pedagogisch beleid 

Kindcentrum Putten beschikt over een pedagogisch beleidsplan. Hierin zijn alle locaties van de 

organisatie opgenomen en beschreven. 

De beroepskrachten handelen conform het beleid. 

 

Conclusie 

Aan het onderzochte voorschrift wordt voldaan. 

Pedagogische praktijk 

In de Wet kinderopvang, artikel 1.49 lid 1 staat beschreven: 

Een houder van een kindercentrum biedt verantwoorde kinderopvang, waaronder wordt verstaan: 

het in een veilige en gezonde omgeving bieden van emotionele veiligheid aan kinderen, het 

bevorderen van de persoonlijke en sociale competentie van kinderen en de socialisatie van 

kinderen door overdracht van algemeen aanvaarde waarden en normen. 

 

Bij algemene maatregel van bestuur zijn nadere regels gesteld met betrekking tot deze aspecten 

van verantwoorde kinderopvang, namelijk: 

A. De houder draagt er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase 

waarin kinderen zich bevinden, op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt 

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. De houder draagt er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase 

waarin kinderen zich bevinden, kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van: 

motorische vaardigheden, cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden. 

Dit gebeurt zodanig dat kinderen in staat worden gesteld steeds zelfstandiger te functioneren in 

een veranderende omgeving. 
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C. De houder draagt er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase 

waarin kinderen zich bevinden, 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. De houder draagt er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase 

waarin kinderen zich bevinden, 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. 

 

Binnen het domein 'Pedagogisch klimaat' is een observatie uitgevoerd waarbij een toetsing heeft 

plaatsgevonden van dit wetsartikel.  

Op alle aspecten van verantwoorde kinderopvang is toegezien. 

 

Situatie praktijkobservatie 

De praktijkobservatie vond in de middag plaats.  

 

Geobserveerd zijn de volgende momenten: 

• Binnenkomst aantal kinderen; 

• Vrij spel binnen; 

• Buitenspel. 

 

Aspect A 

Emotionele veiligheid 

Bron van dit aspect beoordeeld: Er heerst een open ontspannen sfeer op de groep, waaronder 

• Structuur en flexibiliteit 

• Energie en sfeer 

• Welbevinden 

 

Om 15:00 uur zijn bijna alle kinderen aanwezig. Er staan 19 kinderen op de lijst in totaal voor die 

middag, maar er zijn een aantal afmeldingen. Er zijn op dat moment meer dan 11 kinderen in de 

leeftijd van 4-12 jaar. 

 

Een aantal kinderen is in de groepsruimte spelletjes aan het doen of aan het knutselen. Dit is ook 

de bedoeling. Voordat er wordt gesport en voordat alle kinderen er zijn (er wordt nog 1 kind 

verwacht), gaan de kinderen een rustige activiteit doen. Er wordt fruit uitgedeeld en alle kinderen 

hebben drinken. Ze vullen daartoe hun eigen bidon. Als de kinderen worden gebracht, kleden ze 

zich om in sportkleding.  

De meeste kinderen volgen de structuur van de middag. Ze kleden zich om, kiezen een spelletje en 

eten en drinken ondertussen. Een paar kinderen hebben hier geen zin in. Ze lopen heen en weer, 

schreeuwen. Ze zijn nadrukkelijk aanwezig. Andere kinderen kijken naar ze. De beroepskracht zegt 

ook tegen hen dat ze een spelletje kunnen uitzoeken. Eén van de kinderen gaat heel dicht op de 

beroepskracht staan. Het schreeuwt zijn antwoord. Het kind is onbeleefd en het gedrag is niet 

passend. Een ander kind van dit groepje roept: 'pas op, anders word je een half jaar geschorst!'. 

'O, nou dan word ik toch lekker een half jaar geschorst, dan hoef ik niet meer naar deze...BSO'.  

De beroepskracht neemt het kind apart. Ze praat op ooghoogte. Ze maakt duidelijk wat ze van het 

kind verwacht. Ook de andere kinderen in het groepje, worden aangesproken. De beroepskracht 

handelt hiermee volgens het pedagogisch beleidsplan. Ze gebruikt ík'-boodschappen, ze toont 

begrip en respect voor de kinderen, biedt structuur 'als X er is, gaan we naar buiten' en ze geeft 

grenzen aan. Dit gebeurt meerdere malen. De beroepskracht negeert het gedrag niet. Als de 

kinderen scheldwoorden gebruiken, spreekt ze hen daarop aan.  
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Ze neemt ze mee in de groepsruimte: 'Kom we gaan een spelletje kiezen. ‘Een paar van het 

groepje doen dit inderdaad, een andere niet. Deze gaat zitten en na een tijdje propjes gooien, 

daarmee verstoort het kind het spel van de andere kinderen. 

De beroepskracht geeft aan de toezichthouder aan, dat de kinderen niet zelfstandig naar buiten 

kunnen. Voor sommige kinderen in de groep, zou het prettig zijn dat ze al eerder naar buiten 

kunnen om hun energie te kunnen kanaliseren. Omdat de beroepskracht alleen is, is het tot op het 

moment dat de 2e beroepskracht arriveert niet mogelijk om naar buiten te gaan. 

 

Bovenstaande gebeurt tijdens het moment dat de beroepskracht alleen is op de groep, waarbij het 

kindaantal voor 1 beroepskracht te groot is. Dit mag voor een bepaalde periode. Gezien de 

samenstelling van de groep is dit op dit tijdstip echter niet wenselijk. De kinderen krijgen niet 

allemaal de ruimte om activiteiten te kiezen die aansluiten bij hun interesse en energieniveau. 

Daarbij gaat er veel aandacht uit naar een paar kinderen, waarbij het zicht en de aandacht op de 

andere kinderen tekort komt. Sommige kinderen moeten wachten op de beroepskracht, die samen 

met hen iets zou gaan doen. Andere kinderen gaan een spel op de gang doen, waarvan was 

gezegd dat dit niet de bedoeling was. Het gedrag van een paar kinderen is daarbij storend voor de 

groep. 

 

15.30 uur De andere beroepskracht ,van JONGPutten, is inmiddels gearriveerd. De kinderen gaan 

naar buiten. De kinderen gaan in groepjes uiteen om eerst vrij op het veld te spelen, later wordt er 

een gezamenlijke activiteit en activiteiten in groepjes georganiseerd. De beroepskrachten houden 

goed overzicht en hebben aandacht voor de groepjes kinderen en voor de individuele kinderen.  

Ze houden rekening met het 'kunnen' van de kinderen en de actieve of passieve betrokkenheid bij 

het spel. Een kind dat niet meedoet, wordt bijvoorbeeld juist gekozen om een rol te spelen.  

Het kind doet dit.  

 

Deelconclusie 

De toezichthouder concludeert dat de structuurkenmerken (hoe de opvang is georganiseerd) 

onvoldoende zijn. Er wordt te weinig personeel ingezet tijdens de beschreven situatie en de 

kinderen kunnen niet (zelfstandig) naar buiten. Dit gaat ten koste van het pedagogische proces.  

Er heerst dan geen open en ontspannen sfeer op de groep. 

 

Aspect B, C, D 

De overige drie aspecten zijn met name beschreven vanuit de observatie die buiten plaatsvond.  

De bevindingen hierbij zijn positief. De sociaal emotionele veiligheid is een basis, waaruit verder 

kan worden gewerkt aan andere competenties. Omdat de basis bij de activiteiten buiten was 

hersteld, zijn de aspecten met betrekking tot persoonlijke en sociale competentie en de overdracht 

van normen en waarden vanuit daar beschreven. 

 

Persoonlijke competentie 

Kinderen hebben de mogelijkheid om (leer)ervaringen op te doen dankzij de groep, spelmateriaal, 

activiteitenaanbod en inrichting 

Passend aanbod en spelbetrokkenheid 

Tijdens de activiteiten buiten, worden kinderen voldoende uitgedaagd om hun kennis en kunnen te 

ontdekken. Er worden diverse spellen aangeboden, zoals hockey en boogschieten. Er wordt gestart 

met een vorm van 'tikkertje', waarbij er met 2 bevrijders wordt gewerkt. Kinderen die de tikker 

zijn, moeten achterhalen, wie de bevrijders zijn. De beroepskrachten geven tips en prijzen de 

kinderen over hoe ze het hebben gedaan, ook als het niet is gelukt. Ze leggen de nadruk op het 

proces. 
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Sociale competentie 

De beroepskrachten ondersteunen kinderen in hun onderlinge interactie 

Samen spelen, samen leren 

Er wordt bij de activiteiten onderscheid gemaakt in leeftijd en grootte. Zo ontstaat er differentiatie. 

Kinderen worden in groepjes ingedeeld. De activiteiten stimuleren samenspel, maar ook individuele 

competenties. Bij de individuele sporten, helpen kinderen elkaar. Ze doen het elkaar voor of geven 

tips. Dit wordt door de beroepskracht gezien en zij complimenteert de kinderen hiervoor. 

 

Normen en waarden 

Beroepskrachten vervullen een voorbeeldfunctie in spreken en handelen 

De beroepskrachten gaan respectvol om met de kinderen en met collega's. Ze laten begrip zien en 

communiceren met ík'-boodschappen. 'Ik vind het niet leuk dat...' Maar zijn ook duidelijk naar de 

kinderen, wat er van hen wordt verwacht. De beroepskrachten zijn vriendelijk en luisteren naar de 

kinderen. Ze communiceren op ooghoogte. Als een kind verdriet heeft, wordt het getroost.  

De beroepskracht spreekt met de jongere kinderen over samen spelen, onder andere 'geen pijn 

doen'.  

 

Conclusie 

Buitenschoolse opvang Sport BSO Kindcentrum Putten biedt een groot deel van de middag 

verantwoorde kinderopvang, waaronder wordt verstaan het in een veilige en gezonde omgeving 

bieden van emotionele veiligheid aan kinderen, het bevorderen van de persoonlijke en sociale 

competentie van kinderen en de socialisatie van kinderen door overdracht van algemeen 

aanvaarde waarden en normen (artikel 1.49 lid 1 Wet kinderopvang). Aan het begin van de middag 

is de emotionele veiligheid van de kinderen niet gewaarborgd, wat het aanbod gedurende die 

periode van de andere aspecten van verantwoorde kinderopvang belemmert. 

 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 

voldaan:  

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) 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Pedagogisch beleidsplan (september 2021) 
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Personeel en groepen 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

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. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Beroepskrachten locatie 

De beroepskrachten op de locatie tijdens het inspectiebezoek, zijn ingeschreven in het 

personenregister kinderopvang. 

 

Conclusie 

Aan de onderzochte voorschriften wordt voldaan. 

Opleidingseisen 

Kwalificatie beroepskracht 

De beroepskracht werkzaam op de locatie is in het bezit van een passende opleiding zoals 

opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

 

Pedagogisch beleidsmedewerker/coach 

De door de houder aangewezen pedagogisch beleidsmedewerker/coach beschikt over een passende 

opleiding. 

 

Conclusie 

Aan de onderzochte voorschriften op dit onderdeel is voldaan. 
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Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 

stagiaires 

Over de inzet van beroepskrachten en de openingstijden staat het volgende beschreven in het 

pedagogisch beleidsplan: 

 

Op de Sport-BSO staat minimaal één leidster van Kindcentrum Putten aangevuld met een 

kinderopvangbevoegde sportfunctionaris van JONGPutten. Er zijn dus altijd twee begeleiders 

aanwezig ook bij minder dan 11 kinderen. 

 

De Sport-BSO is op dinsdag en donderdag geopend van 14:00 tot 18:30. 

 

Op de BSO-middagen mag een half uur worden afgeweken van de beroepskracht-kindratio.  

Op welke tijdstippen dit gebeurt, is niet opgenomen in het beleidsplan. 

 

Op de locatie komt naar voren dat: 

• om 15:00 er meer dan 11 kinderen zijn met 1 beroepskracht. De sportfunctionaris van 

JONGPutten komt om 15.30 uur. 

• Om 17:00 gaat de sportbegeleider van JONGPutten weer weg en blijft de beroepskracht van 

Kindcentrum Putten alleen. Er zijn dan nog steeds meer dan 11 kinderen aanwezig. Tussen 

17.15 en 17.30 uur worden er voldoende kinderen opgehaald, waardoor het kindaantal minder 

dan 11 kinderen is. 

 

Conclusie 

Tijdens de middag is de afwijking van de beroepskracht-kindratio meer dan een half uur. Op de 

momenten dat er niet wordt afgeweken, zijn er voldoende beroepskrachten aanwezig.  

De onvoldoende personele inzet heeft een nadelige uitwerking op het pedagogisch klimaat; zie de 

uitwerking bij dit domein. 

 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 

voldaan:  

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) 
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Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Er is 1 basisgroep bij Sport BSO Kindercentrum Putten. 

 

In het pedagogisch beleidsplan is opgenomen: 

Uit onderstaand schema kunt u aflezen wat de leeftijdssamenstelling, gemiddelde groepsgrootte en 

het kind- leidster ratio is. 

Groep Aantal 

kinderen 

Aantal begeleiders 

Groep  1 22 2 

  

Conclusie 

Aan het onderzochte voorschrift wordt voldaan. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (telefonisch) 

• Interview (beroepskracht op locatie) 

• Observatie(s) 

• Personenregister Kinderopvang 

• Website 

• Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 

• Presentielijsten (op locatie) 

• Pedagogisch beleidsplan (september 2021) 

• Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 

• Overzicht inzet pedagogisch beleidsmedewerker(s) 
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Accommodatie 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

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. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Eisen aan ruimtes 

Tijdens de vorige inspectie is de buitenruimte van de andere locatie beoordeeld. Omdat tijdens 

deze inspectie de locatie aan de Roosendaalseweg is bezocht, is de buitenruimte niet meegenomen 

in de beoordeling. Een herinspectie dient plaats te vinden op de locatie, daar waar het de 

overtreding betrof. 

 

NB: De buitenruimte aan de Roosendaalseweg is voldoende groot en aangrenzend. De 

toegankelijkheid is echter beperkend. De beroepskracht geeft aan dat kinderen niet naar 

buiten kunnen zolang zij alleen op de groep aanwezig is. De beroepskracht kindratio is een factor 

dat het onbelemmerd buitenspelen in de weg staat: zie uitwerking domein pedagogisch klimaat. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Observatie(s) 

• Landelijk Register Kinderopvang (voorgaande inspectierapporten) 
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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) 

 
 

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 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. 
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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) 

 
 

Opleidingseisen 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 

aangevangen cao Kinderopvang. 

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 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 1, 2 en 19a Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 

lid 1 Regeling Wet kinderopvang) 

 

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding 

zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9a lid 3 Regeling 

Wet kinderopvang) 

 
 

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

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 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) 

 
 

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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Sport BSO Kindcentrum Putten 

Website : http://www.kindcentrumputten.nl 

Aantal kindplaatsen : 30 

 

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 :  Mevr. A de Vries 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Putten 

Adres : Postbus 400 

Postcode en plaats : 3880 AK PUTTEN 
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Planning 

Datum inspectie : 23-09-2021 

Opstellen concept inspectierapport : 19-10-2021 

Zienswijze houder : 01-11-2021 

Vaststelling inspectierapport : 02-11-2021 

Verzenden inspectierapport naar houder : 03-11-2021 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 03-11-2021 

Openbaar maken inspectierapport : 08-11-2021 

 

 

 



 

 

16 van 16 

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 23-09-2021 

Sport BSO Kindcentrum Putten te Putten 

 

Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

 

Zienswijze SportBSO 2021 

  

Bedankt voor het duidelijke rapport. 

 

Een aantal scholen hebben de openingstijden gewijzigd. Waar we dus eerst goed zaten qua 

afwijken van de BKR, blijkt dat we nu op sommige momenten net niet goed uitkomen. Er is nu 

namelijk een groter aantal kinderen eerder aanwezig op de SportBSO. Het afwijken is ook 

afhankelijk van hoe laat de chauffeurs de kinderen komen brengen, dit is de ene keer later dan de 

andere keer. ActiefPutten is al gevraagd eerder te beginnen, waardoor dit probleem in eerste 

instantie opgelost was. 

 

Omdat al bleek dat de tijden van het brengen van de kinderen te wisselend waren, was er al een 

oplossing om een extra leidster te laten komen tot de begeleider van ActiefPutten aanwezig is. 

Hierdoor werd niet meer afgeweken van de BKR aan het begin van de BSO tijd, maar alleen nog 

aan het einde van de BSO tijd. 

 

Op 23 september 2021 hadden we 3 zieke collega’s en 1 collega die uitviel door 

privéomstandigheden. De extra leidster moest om die reden op een andere groep worden ingezet. 

We zorgen er nu voor dat er een extra leidster wordt ingezet tot de begeleider van ActiefPutten 

aanwezig is. Verder heeft de pedagogisch coach met de leidster meegekeken wat de kinderen 

aangeboden kunnen krijgen in de tijd voorafgaand aan de sportlessen, zodat alle kinderen 

activiteiten kunnen kiezen die aansluiten bij hun interesses en energieniveau. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 


