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Het onderzoek 

 

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een onaangekondigd nader onderzoek. 

 

Op 8 februari 2022 is er in opdracht van de gemeente Putten een nader onderzoek uitgevoerd bij 

Sport BSO van Kindcentrum Putten.   

 

Tijdens het jaarlijks onderzoek van d.d. 23 september 2021 (jaarlijks onderzoek) heeft de 

toezichthouder overtredingen geconstateerd waarover de gemeente herstelafspraken heeft 

gemaakt met de houder. 

 

Dit nader onderzoek doet uitspraken over het doorgevoerde herstel naar aanleiding van 

geconstateerde overtredingen. In dit nader onderzoek beoordeelt de toezichthouder dus alleen het 

herstel en niet alle andere wettelijke voorschriften. 

 

Beschouwing 

Buitenschoolse opvang (BSO) Sport BSO Kindcentrum Putten, maakt onderdeel uit van 

kinderopvang-organisatie Kindcentrum Putten. 

 

Deze BSO is een Sport BSO waarbij beweging en sport centraal staan in het activiteitenaanbod. 

In de wintermaanden (oktober -maart) worden er sportactiviteiten in de nabijgelegen sporthal 

gegeven. 

In de zomermaanden worden er sportactiviteiten gegeven bij de voetbalvereniging SDC Putten, de 

locatie waar de opvang ook start. 

 

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. 

 

In 2020 heeft er geen onderzoek plaats gevonden i.v.m. covid 19 

 

Jaarlijks onderzoek 23-09-2021  

Overtreding geconstateerd op het domein 'pedagogisch klimaat’, en pedagogisch beleid. 
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Huidige bevindingen: 

In onderstaand rapport is verdere toelichting te lezen. 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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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 

Bij het jaarlijks onderzoek van 23-09-2021 kwam naar voren dat er niet werd voldaan aan de 

toepassing dat er minder beroepskrachten op de groep worden ingezet. 

De houder week af van het werken met minder beroepskrachten. 

 

In het beleidsplan staat het volgende beschreven: 

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. 

 

Tijdens de inspectie van 8 februari 2022 is geconstateerd dat er 2 beroepskrachten aanwezig zijn. 

Deze zijn vanaf de start van de bso aanwezig. 

De beroepskrachten zijn een invalkracht die op meerdere locaties van de organisatie staat, en een 

beroepskracht die meerdere keren op de sport bso heeft gestaan. 

Ook is er een stagiaire aanwezig 

De twee vaste beroepskrachten, die op deze groep aanwezig zouden zijn, zijn niet aanwezig door 

ziekte en vakantie. 

 

De afwijking is niet van toepassing tijdens de opvang. 

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. 

 

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

plaatsgevonden van dit wetsartikel. Voor deze observatie is gebruik gemaakt van het 

‘Veldinstrument observatie pedagogische praktijk 4-12 jaar’, opgesteld door GGD GHOR 

Nederland/Nederlands Jeugdinstituut.  
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Naar aanleiding van de vorige inspectie op 23-09-2021, waarbij de pedagogische praktijk niet 

voldeed heeft er een inspectie plaats gevonden om te bekijken en constateren hoe er in de 

pedagogische praktijk gehandeld wordt. 

 

De observatie vindt plaats op een dinsdagmiddag vanaf 14.35 uur. 

 

Geobserveerd zijn de volgende momenten: 

• Binnenkomst aantal kinderen;  

• Vrij spel binnen; 

• Buitenspel. 

 

Op de volgende aspecten van verantwoorde kinderopvang is toegezien: 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

 

Op alle aspecten van verantwoorde kinderopvang is toegezien, van alle aspecten wordt de 

observatie in zijn geheel hieronder beschreven. 

 

Structuur en flexibiliteit  /        Energie en sfeer  / Welbevinden Spelbetrokkenheid  /   

De meeste kinderen zijn het grootste deel van de tijd bezig met een bepaalde activiteit.     

Er is een programma met routines en activiteiten in een herkenbare en vertrouwde volgorde. Het 

biedt houvast voor kinderen. Het laat ruimte voor (enige) flexibiliteit voor onvoorziene situaties, 

uitloop van geplande activiteiten of voorkeur-activiteiten van kinderen. 

De kinderen komen of zijn al binnen en zitten aan tafel een spelletje te doen, of bijvoorbeeld een 

bouwwerkje te maken. De kinderen zitten aan tafel en krijgen wat te eten. De kinderen hebben 

hun eigen bidon gevuld met water en kunnen hieruit drinken. 

Er wordt door de beroepskracht aangegeven dat als alle kinderen er zijn ze naar de sporthal gaan, 

want daar wordt tennisles gegeven. 

Om 15.20 uur zijn alle kinderen binnen. 

De beroepskracht geeft aan dat de kinderen kunnen opruimen en klaar staan bij de deur. 

De kinderen doen wat de beroepskracht zegt. 

De kinderen staan bij de deur en dan gaat de beroepskracht iets uitleggen. 

Er blijkt een stroomstoring te zijn bij de sporthal, de deuren gaan niet open en er is geen licht. 

Er wordt gevraagd wie weet wat een stroomstoring is, de kinderen vertellen het en worden 

meegenomen in 'het probleem'. 

Daarna schakelt de beroepskracht door en geeft aan dat ze nu op locatie blijven. 

"We gaan ons omkleden en gaan naar het veld toe, maar eerst dus omkleden en dan weer bij deze 

deur staan." 
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Omdat de kinderen betrokken worden en ook gewoon verteld wordt wat er speelt luisteren en ze 

doen direct wat er gevraagd wordt. 

Na het omkleden gaat de beroepskracht alvast met de groep die klaar is naar buiten. De andere 

beroepskracht blijf nog achter bij de kinderen die zich omkleden. 

 

Doelgericht aanbod   

De beroepskrachten organiseren en benutten het programma voor uitdaging, stimulans, avontuur 

en plezier. Kinderen krijgen de kans om zichzelf en elkaar te kunnen ontdekken. 

Buiten gaan de kinderen beginnen met een warming up d.m.v. heen en weer rennen in spel vorm. 

 

Samen spelen samen leren                                                                   

De beroepskracht betrekt ook weer de kinderen hierbij. De beroepskracht doet zelf ook actief mee. 

De kinderen wordt gevraagd "ok hoe gaan we nu rennen naar de overkant en terug? als een kikker 

met sprongen"?  De kinderen geven antwoord en de beroepskracht reageert enthousiast op de 

kinderen. 

 

Professionele werkhouding                                   

In gesprek met de beroepskracht blijkt dat zij wil dat de kinderen een leuke, gezellige en leerzame 

tijd hebben op de bso. Leuk en sportief bezig zijn en ervoor zorgen dat de kinderen zich vermaken 

en het naar hun zin hebben. 

De beroepskrachten zijn zich bewust van hun professionele voorbeeldrol. 

 

Conclusie: 

De houder biedt verantwoorde dagopvang door ervoor zorg te dragen dat: 

• Kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen voelen; 

• Kinderen in staat zijn steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving; 

• Kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties met anderen op te bouwen en te 

onderhouden; 

• Kinderen worden gestimuleerd om respectvol om te gaan met anderen en actief te participeren 

in de maatschappij 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview anders namelijk: (beroepskracht) 

• Observatie(s) 

• Pedagogisch beleidsplan 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de tijden 

waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal 

aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en 

wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimumaantal 

beroepskrachten op grond van de beroepskracht-kindratio kan op de dagen van de week 

verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 

(art 1.50 lid 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder a 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) 
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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 :  de heer D. Terlien 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Putten 

Adres : Postbus 400 

Postcode en plaats : 3880 AK PUTTEN 
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Planning 

Datum inspectie : 08-02-2022 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 11-02-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 11-02-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 11-02-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 16-02-2022 

 

 

 

 

 

 


