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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. 

 

Dit jaarlijks onderzoek heeft de toezichthouder uitgevoerd op basis van risicogestuurd toezicht. 

 

De GGD’en in Nederland werken volgens een model voor risicogestuurd 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 

De BSO is gevestigd in een basisschool. In de school is ook een KDV van dezelfde organisatie 

gevestigd. Er worden maximaal 40 kinderen in twee groepen opgevangen, de kinderen zijn naar 

leeftijd ingedeeld. 

 

Inspectiegeschiedenis  

Jaarlijks onderzoek 23-10-2017: De locatie voldoet aan de onderzochte kwaliteitseisen. 

Jaarlijks onderzoek 23-12-2018: De locatie voldoet, op 1 onderdeel van het pedagogisch 

beleidsplan na, aan de gestelde eisen. 

Jaarlijks onderzoek 04-03-2019: De locatie voldoet aan de onderzochte voorschriften.  

Het onderdeel uit het pedagogisch beleidsplan is hersteld. 

Jaarlijks onderzoek 19-07-2021: De locatie voldoet aan de onderzochte onderdelen. 

 

Voortgang  

Aan alle onderzochte voorschriften tijdens dit onderzoek wordt, na herstelaanbod, voldaan. Aan het 

inspectieproces is door de organisatie alle medewerking verleend. Een toelichting is te lezen in dit 

rapport. 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 

De overtredingen zijn inmiddels vanwege herstelaanbod opgelost. 
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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 

Tijdens de inspectie zijn een aantal onderdelen uit het pedagogisch beleidsplan getoetst.  

Het beleidsplan is op de website van de houder opgenomen, versie 2022. 

 

Aan het volgende wordt voldaan: 

• De organisatie beschikt over een pedagogisch beleidsplan voor de locatie. De beroepskrachten 

kennen het plan en handelen hiernaar. De uitwerking hiervan is onder andere opgenomen bij 

de andere getoetste domeinen. 

• In het beleidsplan is opgenomen een beschrijving van de taken van stagiaires en vrijwilligers 

en de begeleiding die zij ontvangen. 

 

In het beleidsplan is onvoldoende opgenomen: 

• De omschrijving van de basisgroepen. 

 

In het plan staat onder andere hierover: 

In de wet- en regelgeving staat vermeld dat een kind in de dagopvang en de buitenschoolse 

opvang in één vaste groep kinderen geplaatst wordt. Voor de buitenschoolse opvang wordt deze 

groep kinderen een ‘basisgroep’ genoemd. De wet biedt ruimte om tijdelijk af te wijken van deze 

regel. Met schriftelijke toestemming van de ouders kan (extra) opvang tijdelijk in een andere groep 

dan de basisgroep van het kind plaatsvinden. Een basisgroep bestaat bij BSO SPRENG! normaliter 

uit maximaal 22 kinderen voor de leeftijdsgroep 4 - 19 jaar. Wanneer er meer dan 22 kinderen 

worden opgevangen, zijn de kinderen verdeeld over twee basisgroepen. Op verschillende dagen 

kunnen er dan verschillende basisgroepen gevormd zijn, ten gevolge van de andere 

groepssamenstelling en het aantal aanwezige kinderen. Boven de 22 kinderen is het uitgangspunt 

om de oudste kinderen uit de basisgroep mee te nemen naar de andere basisgroep en 

leeftijdsgerichte activiteiten aan te bieden. De werkwijze bij BSO SPRENG! zorgt ervoor dat 

kinderen en medewerkers weten èn ervaren bij welke basisgroep zij horen. Uiteraard krijgen de 

kinderen de vrijheid om zelf keuzes te maken in het doen van activiteiten en het opzoeken van 

vriendjes in de andere basisgroep. De wijze waarop de basisgroep wordt samengesteld verschilt 

per dag. Dit kan bijv. zijn op basis van de leeftijd van de kinderen en welke kinderen aanwezig zijn. 

Bij de samenvoeging zijn vaste pedagogisch medewerkers aanwezig en is de structuur van de dag 

gelijk, dus herkenbaar voor uw kind.  



 

 

5 van 15 

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 26-07-2022 

BSO Spreng! te Eerbeek 

 

 

• de 3-uursregeling: 

Tijdens schoolvakanties is de BSO langer dan 10 uur geopend. Op die dagen mogen we volgens de 

wet IKK in totaal 3 uur afwijken van het kind-leidsterratio. 11 In ons geval wordt er minimaal 

afgeweken van het kind-leidsterratio gebeurt dit wel dan is dit tussen 7.00 en 9.00 uur ’s ochtends 

tijdens de inloop en tussen 12.30 en 14.00 uur ’s middags tijdens de pauzetijden.  

De afwijking is meer dan 3 uur. 

 

Aan de houder is hiervoor herstel aangeboden. 

Hieraan heeft de houder voldaan. In het pedagogisch beleidsplan zijn aanpassingen gedaan wat 

betreft de basisgroepen beschrijving en de 3-uursregeling. 

 

In het plan is nu onder andere opgenomen: 

In de praktijk hebben we tijdens de schoolweken twee basisgroepen. Het aantal kinderen in de 

stamgroep kan per dag verschillen ook omdat we de mogelijkheid bieden voor flexibele opvang 

waarbij kinderen verschillende dagen kunnen komen. De kinderen zijn om deze reden in 

leeftijdsgroepen ingedeeld zodat ze weten bij welke basisgroepen ze horen. Uiteraard wordt er 

gekeken naar de wensen en behoeften van kinderen bij het indelen van de basisgroepen. Zo kan 

het zijn dat een kind van 7 graag in de groep van 4-7 jaar wil blijven omdat daar de meeste 

vriendjes of vriendinnetjes zitten. Een ander kind van 7 jaar wil juist graag al naar de 7 plus groep. 

Wanneer het kind 7 jaar is geworden mag het naar de 7+ groep. In de tussenliggende periode kan 

er eventueel gewend worden (zie verderop in het beleidsplan). 

  

Basisgroepen BSO Spreng! 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

4-7 jaar 4-7 jaar 4-7 jaar 4-7 jaar 4-7 jaar 

7 plus groep 

  

7 plus groep 7 plus groep 7 plus groep 7 pus groep 

  

  

De 3-uursregeling is aangepast. Er wordt minder dan 3 uur afgeweken, tijdens de middagpauze 

van de beroepskrachten. 

 

Conclusie 

Na herstelaanbod, voldoet het pedagogisch beleidsplan aan de onderzochte voorschriften. 

 

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

herstelaanbod, is voldaan: 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 

maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

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) 
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Gebruikte bronnen 

• Interview anders namelijk: (beroepskracht op locatie) 

• Observatie(s) 

• Website 

• Pedagogisch beleidsplan (pedagogisch beleidsplan BSO Spreng! versie 2022, herstelde versie 

per mail ontvangen 26/08/2022) 
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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 

De beroepskrachten op de locatie zijn in het bezit van een geldig VOG en staan ingeschreven in het 

personenregister kinderopvang (PRK). Ze zijn in het PRK gekoppeld aan de houder. 

  

Conclusie 

Aan de onderzochte voorschriften wordt voldaan. 

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

stagiaires 

Beroepskracht-kindratio 

De beroepskracht op de locatie heeft 3 weken van de roosters en de kindplanning aan de 

toezichthouder getoond. 

Hieruit blijkt dat er voldoende beroepskrachten worden ingezet in verhouding tot het aantal 

kinderen dat wordt opgevangen. 

 

Bijvoorbeeld: 

maandag 14 kinderen met 2 beroepskrachten; 

dinsdag 19 kinderen met 2 beroepskrachten (dag van inspectie) 

woensdag 14 kinderen met 2 beroepskrachten, in de middag 11 kinderen met 1 beroepskracht; 

donderdag 22 kinderen met 2 beroepskrachten; 

vrijdag 13 kinderen met 2 beroepskrachten. 

 

Het digitale systeem waarmee gewerkt wordt, houdt de leeftijd bij en geeft op basis daarvan de 

beroepskracht-kindratio weer. 

 

3-uursregeling 

De beroepskracht vertelt hierover dat de afwijking in de vakantie alleen tijdens pauzes voorkomt. 

In de ochtend zijn er op tijd voldoende beroepskrachten aanwezig voor het aantal kinderen dat 

komt. Aan het eind van de middag vertrekken beroepskrachten pas als dat wat betreft het 

kindaantal kan.  

Dat betekent dat er maximaal 2 uur wordt afgeweken tussen 12.30 uur en 14.30 uur. 

 



 

 

8 van 15 

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 26-07-2022 

BSO Spreng! te Eerbeek 

 

Vrijwilligers/stagiaires 

Op de BSO kunne volgens het pedagogisch beleidsplan vrijwilligers/stagiaires worden ingezet. Op 

het moment van inspectie gebeurt dit niet. 

 

Conclusie 

Aan de onderzochte voorschriften wordt voldaan. 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Er wordt opvang geboden in 2 basisgroepen. 

Een groep in de leeftijd 7- en een groep in de leeftijd 7+. 

De basisgroepen bestaan uit maximaal 22 kinderen, afhankelijk van de leeftijd van de kinderen. 

Indien er in totaal 22 of minder kinderen aanwezig zijn, worden de basisgroepen samengevoegd tot 

een groep van 4-12 jarigen. 

 

Mentor 

Er is een vast team van beroepskrachten werkzaam op BSO Spreng! Elk kind heeft een mentor 

toegewezen gekregen. 

 

In het pedagogisch beleidsplan staat hierover het volgende: 

Ieder kind heeft een eigen mentor (pedagogisch medewerker). Wie de mentor is van uw kind, 

hoort u tijdens de intake en kunt u zien in het ouderportaal. De mentor van uw kind verzorgt ook 

eventuele observaties en de 10 minuten gesprekken. Naast de mentor heeft uw kind ook een 

schaduwmentor, dit is eigenlijk de 2e mentor van uw kind. Hij/zij ondersteund de mentor daar 

waar nodig. Ook bij eventuele (langdurige) afwezigheid pakt de schaduwmentor het mentorschap 

volledig op 

 

Conclusie 

Aan de onderzochte voorschriften wordt voldaan. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview anders namelijk: (beroepskracht op locatie) 

• Observatie(s) 

• Personenregister Kinderopvang 

• Landelijk Register Kinderopvang 

• Website 

• Plaatsingsoverzicht 

• Presentielijsten 

• Personeelsrooster 

• Pedagogisch beleidsplan (pedagogisch beleidsplan BSO Spreng! versie 2022, herstelde versie 

per mail ontvangen 26/08/2022) 
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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 

Binnenruimte 

De beroepskracht op de locatie heeft de ruimtes laten zien waar de BSO gebruik van maakt. 

Aula, als groepsruimte: 115,97 m²; 

Basisgroepsruimte: 66,37 m²; 

Speelzaal: 80,69 m²   

 

Daarnaast nog een tussenruimte. 

Er is voldoende binnenruimte beschikbaar voor de opvang van de 44 geregistreerde kindplaatsen. 

 

In de vakantie is er nog een extra lokaal van de basisschool beschikbaar, die als 'restaurant' wordt 

ingezet.  

 

Inrichting 

In het pedagogisch beleidsplan staat: 

De groepsruimtes bieden de faciliteiten waardoor de kinderen ontwikkelingsgericht worden 

benaderd. Van hieruit worden zij uitgedaagd en gestimuleerd in hun eigen mogelijkheden. Het 

speelgoed voor de kinderen wordt op kind hoogte opgeborgen. Kinderen kunnen zo zelf het 

speelgoed/de materialen uitkiezen waarmee ze willen spelen. Op de BSO vinden we een plek waar 

de kinderen kunnen eten en drinken. Verder hebben we de beschikking over een huishoek, 

bouwhoek, computerhoek, gezelschapsspelletjeshoek, rustruimte (lezen, huiswerk maken, 

schrijven etc.), tv-/videohoek, creatieve ruimte (knutselen, zagen, kleien etc.) Hal voor expressie: 

dans, theater, muziek en sjoelen. 

 

Tijdens de vakantieperiode worden de ruimtes anders ingericht, Er worden meer en andere hoeken 

gecreëerd.  

 

Dit gebeurt onder andere in samenspraak met de kinderen. In het pedagogisch beleidsplan staat: 

De vakantieopvang maakt van iedere dag een feest. Tijdens schoolvakanties wordt er vooraf altijd 

een dagprogramma gemaakt vol leuke activiteiten. Bij mooi weer: speurtochten in het bos, bezoek 

aan een museum, speeltuin, kinderboerderij. Bij minder mooi weer: vele knutselactiviteiten en 

spelletjes, koekjes bakken, eens keer een film kijken, toneelstukjes opvoeren etc. 

Bovenstaande komt overeen met wat in de praktijk is gehoord en gezien. 
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Buitenruimte 

Het schoolplein van de basisschool wordt gebruikt als buitenruimte. Deze is voldoende groot voor 

de opvang van de 44 geregistreerde kindplaatsen. 

 

Conclusie 

Aan de onderzochte voorschriften wordt voldaan. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Plattegrond (aanvraag exploitatie) 

• Pedagogisch beleidsplan (pedagogisch beleidsplan BSO Spreng! versie 2022, herstelde versie 

per mail ontvangen 26/08/2022) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 

maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

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) 

 

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) 

 

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

die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de buitenschoolse opvang kunnen 

uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder e 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) 

 
 

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) 

 

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) 

 
 

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) 

 

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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : BSO Spreng! 

Website : http://www.kinderopvangspreng.nl 

Aantal kindplaatsen : 40 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Stichting Kinderopvang Eerbeek 

Adres houder : T.M.C. Asserstraat 28 

Postcode en plaats : 6961 XB Eerbeek 

KvK nummer : 52905241 

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 : Brummen 

Adres : Postbus 5 

Postcode en plaats : 6970 AA BRUMMEN 
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Planning 

Datum inspectie : 26-07-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 29-08-2022 

Zienswijze houder : 29-08-2022 

Vaststelling inspectierapport : 29-08-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 29-08-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 29-08-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 01-09-2022 

 

 

 



 

 

15 van 15 

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 26-07-2022 

BSO Spreng! te Eerbeek 

 

Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

 

Eerbeek, 29-08-2022 

 

Betreft ; Zienswijze inspectierapport 26 juli 2022  

 

Geachte heer/mevrouw,  

 

Wij kunnen ons vinden in het inspectierapport betreft de inspectie van 26 juni jl. t.b.v. BSO 

Spreng!  

 

Binnen onze opvang maken we minimaal gebruik van de 3 uursregeling. We vinden het belangrijk 

dat er altijd voldoende pedagogisch medewerkers aanwezig zijn. Juist tijdens de drukkere haal en 

brengmomenten. De momenten dat we eventueel afwijken is alleen tijdens pauzetijden zoals 

tijdens de inspectie ook onderzocht. We hebben dit na het herstelaanbod duidelijker beschreven in 

ons pedagogisch beleidsplan.  

 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

Vriendelijke groet,  

 

Vanessa Troost  

Adjunct directeur Kinderopvang Spreng! 

 

 

 

 

 

 

 


