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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. 
Deze buitenschoolse opvang (BSO) is in opdracht van de gemeente Putten bezocht voor een 
jaarlijks onderzoek. Dit onderzoek is verricht op basis van risico-gestuurd toezicht. Het onderzoek 

heeft zich met name gericht op de kwaliteit van de dagelijkse praktijk. 
  
De volgende voorwaarden zijn onderzocht: 
• Pedagogische praktijk; 
• Verklaringen Omtrent Gedrag en diploma's; 
• Groepsgrootte; 

• Beroepskracht-kindratio. 
 
Als gevolg van de nieuwe regelgeving per 01-01-2019 zijn, in overleg en opdracht van de 
gemeente, de nieuwe kwaliteitseisen onderzocht en beschreven. Het betreft nieuwe voorschriften 
die betrekking hebben op de eisen ten aanzien van en de inzet van de pedagogisch 
beleidsmedewerker. De voorschriften worden beoordeeld in 2020. Dit is landelijk beleid. 
 

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 Van Damstraat 10 te 
Putten. In opdracht van de gemeente is deze locatie bezocht op het adres Damstraat 10 te Putten. 

NB: Dit 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: er is een aandachtspunt geconstateerd op het domein Accommodatie, de 
buitenspeelruimte. 
 
Bevindingen 
Tijdens dit onderzoek wordt voldaan aan de meeste voorwaarden. Het aandachtspunt betreffende 
de buitenspeelruimte is blijven staan. 

 
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 
 
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 

Kindcentrum Putten, de koepelorganisatie waaronder deze locatie valt, kent een algemeen 
pedagogisch beleidsplan. In dit pedagogisch beleidsplan zijn tevens de locatiegebonden onderdelen 

uitgewerkt. 
  
De beroepskrachten zijn op de hoogte gesteld van het pedagogisch beleidsplan.  
De beroepskrachten worden per e-mail geïnformeerd over beleidswijzigingen. Uit de 
praktijkobservatie blijkt dat de beroepskrachten handelen conform het pedagogisch beleidsplan.  

Pedagogische praktijk 

Op locatie heeft de toezichthouder een jaarplanning ingezien van de sportactiviteiten die 
aangeboden worden. Kinderen leren kennismaken met diverse sporten. Op het programma staan 
bijvoorbeeld: voetbal, hockey, stoeispelen zelfverdediging, volleybal, basketbal, freerunnen, turnen 
en tennis. 

 
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; 
• 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. 
Het oordeel ten aanzien van de verantwoorde buitenschoolse opvang is tot stand gekomen door 
een veelheid aan waarnemingen tijdens de observatie van de pedagogische praktijk. 
 
Situatie observatie 
De observatie vond in de middag na schooltijd plaats. Er worden 9 kinderen opgevangen door 1 

beroepskracht en 1 sportdocent. 

 
Tijdens de observatie vonden de volgende momenten plaats: 
• Eet- en drinkmoment; 
• Diverse sportactiviteiten in de sporthal: Stoeien en zelfverdediging. 
 
Het volgende is onder andere geobserveerd in het kader van het bieden van verantwoorde 

buitenschoolse opvang (waarbij de schuingedrukte tekst uit het veldinstrument is overgenomen 
en de tekst daarna een uitwerking daarvan is in zoals deze is geobserveerd in de praktijk): 
 
Observatie A 
Er heerst een ontspannen, open sfeer in de groep 
Bij de start van de observatie zijn de kinderen ontspannen aanwezig. De middag start met het 
omkleden in de kleedkamer. De sfeer is gemoedelijk, de kinderen zijn vertrouwd met de rituelen en 

het programma van de middag. De kinderen die omgekleed zijn krijgen fruit, groente en wat te 
drinken aangeboden van de beroepskracht. Tijdens het eet- en drinkmoment voert de 
beroepskracht diverse individuele gesprekjes met de kinderen. De beroepskracht informeert 
bijvoorbeeld naar de schooldag. Kinderen nemen zelf ook initiatieven tot een gesprekje met de 

beroepskracht en elkaar. De beroepskracht zorgt voor een geborgen sfeer en stemt haar gedrag af 
op de leeftijden en de behoefte van de kinderen. Zo zorgt ze voor haar nabijheid bij het jongste 

kind en geeft haar een knuffel ter bemoediging. 
Na het eet- en drinkmoment gaan de beroepskrachten de gymzaal in. Daar krijgen de kinderen 
uitleg over de activiteiten die op het programma staan. De kinderen zijn geïnteresseerd, luisteren 
aandachtig en raken gemotiveerd door het programma. Tijdens de activiteiten laten kinderen een 
enthousiaste houding zien, iedereen doet mee. Kinderen voelen zich vertrouwd en veilig, ook 
wanneer ze iets moeilijk vinden. Het welbevinden van de kinderen is geborgd op het moment van 
de observatie. 

Er is een aangename sfeer in de groep. De meeste kinderen tonen in hun gedrag dat ze zich op 
hun gemak voelen. Kinderen laten hun emoties zien, zowel in positieve zin (blij, tevreden, 
nieuwsgierig, enthousiast) als in negatieve zin (boos, verdrietig). De emoties zijn passend bij de 
situatie. 
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Observatie B 

Kinderen hebben de mogelijkheid om (leer)ervaringen op te doen dankzij de groep, spelmateriaal, 
activiteitenaanbod en inrichting 
Vrije tijd/ ontspanning 

Op de middag van observatie krijgen de kinderen de activiteiten 'Stoeien en zelfverdediging' 
aangeboden. Deze activiteiten worden aangeboden door een sportdocent met begeleiding van de 
vaste beroepskracht. De activiteiten worden vooraf duidelijk uitgelegd. De sportdocent legt de 
basisbegrippen uit van zelfverdediging. Hij vertelt dat het belangrijk is om met elkaar samen te 
werken en dat ze dit gaan oefenen. Bij de uitleg wordt rekening gehouden met 
het ontwikkelingsniveau van de kinderen. De kinderen leren bij de activiteiten de basisbegrippen 
die van belang zijn bij zelfverdediging. Er worden fysieke contactspelletjes aangeboden. Kinderen 

leren bijvoorbeeld elkaar vast te houden en met een stoeispel elkaar van de mat te krijgen. Ook 
leren ze elkaar om te draaien op een mat. Verder wordt een samenwerkingsactiviteit aangeboden. 
Kinderen moeten met elkaar hoepels leggen waarbij ze elkaar instructies moeten geven. De 
activiteit wordt herhaald en wat moeilijker gemaakt voor de kinderen: dit keer mogen ze niet met 
elkaar praten tijdens het leggen van de hoepels en leren ze non-verbaal te communiceren met 
elkaar. Naast deze activiteiten wordt een bal-activiteit aangeboden als afwisseling. De 

beroepskrachten begeleiden de activiteiten individueel en in groepsverband. Ze hebben daarbij oog 

voor de mogelijkheden en interesses van de kinderen. 
Er is gedurende de middag voldoende ruimte om te experimenteren met fysieke mogelijkheden en 
energie na een schooldag kwijt te raken. 
 
Kinderen hebben de mogelijkheid om zich te ontspannen en/of schooldrukte af te reageren. Zij 
kunnen voor activiteiten kiezen die passen bij hun eigen interesse en energieniveau de activiteiten 

passen in algemene zin bij de interesse en het ontwikkelingsniveau van de kinderen.  
 
Conclusie: 
Sport BSO Kindcentrum Putten biedt verantwoorde buitenschoolse opvang, 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). 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview (beroepskracht) 
• Observatie(s) 

• Pedagogisch beleidsplan (oktober 2019) 
 

Personeel en groepen 
 

Dit domein belicht de inspectiebevindingen over het domein "Personeel en groepen". 
 
Er worden eisen gesteld aan het personeel, zoals:  
• Eisen ten aanzien van de opleiding die gevolgd is of wordt. 
• Tevens worden er eisen gesteld aan de inzet van de beroepskrachten en de hoeveelheid op te 

vangen kinderen. 
• Daarnaast moeten medewerkers ingeschreven en gekoppeld zijn in het personenregister 

kinderopvang. 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Uit de steekproef op locatie blijkt dat de op locatie werkzame beroepskracht, de aanwezige 
sportdocent, de locatiemanager/pedagogisch coach staan ingeschreven in het PRK en zijn 
gekoppeld aan de houder Stichting Kindcentrum Putten waarbij de verklaringen omtrent het gedrag 

zijn goedgekeurd. 
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Conclusie: 
De houder en de in te zetten beroepskrachten zijn in bezit van een geldige verklaring omtrent het 

gedrag. Eenieder is ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 

Opleidingseisen 

Diploma's beroepskrachten 
De beroepskracht die op het moment van het inspectie-onderzoek wordt ingezet beschikt over een 
diploma die volgens de geldende cao kinderopvang een kwalificatie geeft. 
 
Pedagogisch beleidsmedewerkers/coach 
Vanaf 1 januari 2019 geldt het volgende wettelijke voorschrift voor de pedagogisch 

beleidsmedewerker: 
'Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende 
opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal 
Werk.' 
  
De pedagogisch beleidsmedewerker beschikt over een voor de werkzaamheden passende opleiding. 
(Leraar basisonderwijs)  

  

De houder heeft van pedagogisch coach een door het FCB afgegeven individuele gelijkstelling voor 
de uitoefening van de functie van pedagogisch coach. 
  
De voorwaarde 'Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden 
passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao 
Sociaal Werk. ' is nog niet beoordeeld door de toezichthouder, dit voorschrift wordt bij het 

onderzoek in 2020 beoordeeld. 
  
Conclusie:  
De beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 
aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

Wettelijk voorschrift Pedagogisch beleidsmedewerker 
Per 1 januari 2019 dient de houder jaarlijks de wijze te bepalen waarop het verplichte minimaal 
aantal uren waarvoor pedagogisch beleidsmedewerkers moeten worden ingezet, verdeeld wordt 

over de verschillende kindercentra. De houder dient de verdeling zodanig vorm te geven dat iedere 
beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van de werkzaamheden. De houder 

dient dit schriftelijk vast te leggen zodat dit inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. 
 
De houder heeft bepaald hoeveel uur hij in gaat zetten voor de pedagogisch 
beleidsmedewerker/coach. 
De houder geeft aan dat hij 8 keer 50 uur is 400 uur in gaat zetten voor de ontwikkeling en 
implementatie van het pedagogisch beleid. 
Ook geeft de houder aan dat hij 230 uur in gaat zetten voor de coaching van beroepskrachten. De 

houder geeft aan dat hij op 1 januari 2019 23 fte in dienst heeft. Ook de invaluren van de laatste 
13 weken van 2018 zijn meegenomen in de berekening. 
 
Informeren ouders en beroepskrachten 
In het pedagogisch beleidsplan heeft de houder de inzet van de pedagogisch coach beschreven. 
De ureninzet komt hierbij niet aan de orde. De ouders en de beroepskrachten hebben 
digitaal toegang tot het pedagogisch beleidsplan. 

 
Of elke beroepskracht die coaching behoort te ontvangen ook daadwerkelijk coaching heeft 

gekregen wordt beoordeeld tijdens het jaarlijks onderzoek in 2020. De houder heeft voor het 
geven van de coaching aan elke beroepskracht tot 1 januari 2020 de tijd. 
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Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Sport BSO Kindcentrum Putten staat geregistreerd met 30 kinderen in het Landelijk Register 
Kinderopvang (LRK) op het adres Roosendaalseweg 111 te Putten. Gedurende de wintermaanden 
vindt opvang plaats in de gymzaal aan de Damstraat 10 te Putten. 

 
In het pedagogisch beleidsplan van de organisatie staat het volgende beschreven: 
'In de winterperiode maken wij gebruik van de gymzaal van de Van Damschool. Ook in de ruimte 
van de Van Damschool maken we gebruik van twee stamgroepen, een van maximaal 22 kinderen 
en een van maximaal 11 kinderen. Deze stamgroepen maken ieder gebruik van een eigen ruimte 
waar ze beginnen met wat eten en drinken. Vervolgens gaan ze aan de activiteit beginnen. 

Afhankelijk van het soort sportactiviteit  worden er teams gemaakt. Tijdens de sportactiviteit wordt 
afgeweken van de stamgroep.' 
 
Basisgroep omvang en samenstelling 
Op de dag van de observatie vindt opvang in 1 basisgroep plaats. Er worden 9 kinderen 
opgevangen in 1 basisgroep met een vaste beroepskracht. 
 

Er is op locatie een groepsindeling en een planningsoverzicht van de basisgroep ingezien door de 
toezichthouder. Deze indeling is bij de kinderen bekend. Tevens is een toelichting gegeven op de 

verdeling van de basisgroepen door de beroepskrachten. 
 
Hieruit blijkt het volgende: 
Op dinsdag worden 10 kinderen opgevangen van 4 tot 13 jaar. 
Op donderdag worden 22 kinderen opvangen van 4 tot 13 jaar. 

 
Aandachtspunt 
In het pedagogisch beleidsplan wordt gesproken van 2 basisgroepen. In de praktijk wordt 1 
basisgroep opgevangen op deze BSO. De houder dient dit aan te passen en te beschrijven conform 
de praktijk. 
 

Conclusie: 
Bij Sport BSO Kindcentrum Putten 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. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview (beroepskracht) 
• Observatie(s) 
• Personenregister Kinderopvang 
• Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 
• Plaatsingsoverzicht 
• Presentielijsten 

• Pedagogisch beleidsplan (oktober 2019) 
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Accommodatie 
 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over een voorschrift binnen het domein 
accommodatie en inrichting: De buitenruimte. Allereerst worden de bevindingen beschreven over 
het kindercentrum. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke criteria. 

Eisen aan ruimtes 

Op deze BSO wordt een gedurende de wintermaanden een sportactiviteitenprogramma 

aangeboden in de gymzaal op het adres Damstraat 10 te Putten. Deze gymzaal ligt naast 
basisschool Van Damschool. 
 
Vanuit de gymzaal is het schoolplein van de basisschool direct toegankelijk. De beroepskracht 
vertelt dat ze het schoolplein tijdens de opvang niet gebruikt. Ze benoemt dat ze niet weet of het 
schoolplein door de basisschool beschikbaar wordt gesteld als buitenspeelruimte en of ze er met de 

kinderen gebruik van mag maken. 
 

Op de dag van observatie vinden de sportactiviteiten plaats in de gymzaal. Er wordt geen gebruik 
gemaakt van de buitenspeelruimte/het schoolplein van de basisschool. De beroepskracht biedt de 
kinderen niet actief de mogelijkheid aan om buiten te spelen. Geen van de aanwezige kinderen 
heeft op het moment van inspectie de voorkeur aangegeven om buiten te spelen. 
 

Aandachtspunt: 
De BSO beschikt op deze locatie niet over een keukenvoorziening. 
 
Conclusie: 
De BSO beschikt niet over ten minste 3 m² vaste buitenspeelruimte per aanwezig kind. Het 
aangrenzende schoolplein wordt niet beschikbaar gesteld en toegankelijk gemaakt. 
 

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

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) 

 

Gebruikte bronnen 

• Interview (beroepskracht) 
• Observatie(s) 
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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. 
 

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) 
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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) 

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) 

Accommodatie 

Eisen aan ruimtes 

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 : 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 :  Mw. M. Poortinga 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Putten 
Adres : Postbus 400 
Postcode en plaats : 3880 AK PUTTEN 

 

Planning 
Datum inspectie : 05-11-2019 
Opstellen concept inspectierapport : 17-01-2020 
Zienswijze houder : 03-02-2020 
Vaststelling inspectierapport : 03-02-2020 
Verzenden inspectierapport naar houder : 04-02-2020 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 04-02-2020 

Openbaar maken inspectierapport : 07-02-2020 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

Zienswijze Sport BSO 
 
Bedankt voor het duidelijke rapport. Goed om in de observaties van de pedagogische praktijk terug 
te lezen dat dit ook is waar wij als organisatie voor willen staan. 
 
Wij hebben met de basisschool afgesproken dat het schoolplein gebruikt mag worden voor 
buitenspelen. Dit is ook opgenomen in ons Veiligheidsplan. We zijn er vanuit gegaan dat de 
pedagogisch medewerker hiervan op de hoogte was. We zullen dit nog eens extra opnemen in onze 

werkafspraken en duidelijk met de betreffende collega’s communiceren. 
 
Het pedagogisch beleidsplan zullen wij actualiseren. 

 
 
 

 
 
 

 


