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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. 

 

Bij dit onderzoek zijn meerdere onderwerpen uit de Wet kinderopvang beoordeeld. Achter in het 

rapport staat een overzicht van de getoetste inspectie-items. 

 

De toezichthouder heeft de volgende inspectieactiviteiten uitgevoerd: 

• documentenonderzoek; 

• locatiebezoek; 

• gesprek met de beroepskrachten en/of de locatiemanager. 

 

In het rapport geeft de toezichthouder in elk hoofdstuk een toelichting op de beoordeelde 

onderwerpen. In de inleiding van het hoofdstuk staat welke onderwerpen de toezichthouder tijdens 

dit onderzoek heeft beoordeeld. 

 

GGD Noord- en Oost-Gelderland is in samenwerking met de gemeente Brummen begonnen met 

flexibel inspecteren. Dit heeft als einddoel een verhoging van de kwaliteit van de kinderopvang in 

Nederland. 

  

Met de invoering van deze flexibele inspectieactiviteit worden de vaste verplichte onderwerpen 

losgelaten. De enige verplicht te toetsen onderwerpen die blijven bestaan zijn de controle op VOG 

en inschrijving in het personenregister kinderopvang (PRK) en de pedagogische kwaliteit. 

  

Flexibilisering biedt de mogelijkheid om op verschillende voorzieningen van een houder andere 

kwaliteitseisen te toetsen. Dit jaar en 2023 zijn overgangsjaren.  

  

Tijdens dit jaarlijkse onderzoek is de set 'Stabiliteit' meegenomen.  

 

Beschouwing 

Feiten over de BSO 

Sport BSO Spring is een locatie met 25 geregistreerde kindplaatsen De locatie bevindt zich in 

basisschool CBS de Enk. Naast BSO is er ook een peuteropvang locatie gevestigd. De BSO en de 

peuteropvang delen de groepsruimte. 

 

Er is een praktijkobservatie uitgevoerd en er is een interview gehouden met de beroepskrachten. 

Daarna heeft de locatieverantwoordelijke op verzoek documenten toegestuurd. 
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Inspectiegeschiedenis 

• Onderzoek voor registratie 03-07-2018; advies tot opname in het LRK; 

• Onderzoek na registratie 19-11-2018; aan bijna alle getoetste kwaliteitseisen wordt voldaan, 

een overtreding op ouderrecht; 

• Nader onderzoek 27-03-2019; overtreding is hersteld; 

• Jaarlijks onderzoek 17-09-2019; de locatie voldoet aan alle getoetste kwaliteitseisen; 

• Vanwege de coronacrisis is de locatie in 2020 niet bezocht; 

• Jaarlijks onderzoek 27-09-2021; De locatie voldoet aan de onderzochte kwaliteitseisen. 

 

Voortgang 

Uit het huidige onderzoek blijkt dat de houder aan alle onderzochte kwaliteitseisen voldoet.  

 

Een toelichting is te lezen in het onderliggende rapport. 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 

 

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

• pedagogisch beleid; 

• pedagogische praktijk 

 

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

Pedagogisch beleid 

Op de website van de houder staat het pedagogisch beleidsplan van de locatie (versie: 2022). 

 

De beroepskrachten geven in het gesprek aan dat het pedagogisch beleid tijdens de 

teamoverleggen wordt besproken. 

 

Uit de praktijkobservatie blijkt dat de aanwezige beroepskrachten handelen conform het 

pedagogisch beleid van de houder. 

 

Dit blijkt onder andere uit: 

Gezien is dat er volgens het dagritme zoals beschreven staat in het pedagogisch beleidsplan wordt 

gewerkt. De kinderen starten met een gezamenlijk eet en drinkmoment. Na het eten en drinken 

gaat de groep naar de gymzaal voor een sport/spel activiteit. De gymzaal is opgedeeld in twee 

vakken. Aangezien het WK-voetbal van start is gegaan wordt er een potje voetbal gespeeld.  

De andere helft van de gymzaal is voor rustiger spel, zoals het bouwen van een hut. 

 

Het dagritme is als volgt beschreven: 

Elementen die standaard iedere dag terugkeren binnen het dagritme op de BSO-groep zijn:  

● Gezamenlijk starten (inchecken); wie zijn er vandaag en wat gaan we straks doen?  

● Vrij spelen en eten en drinken  

● Sport- en of spelactiviteiten  

● Gezonde snack en wat drinken  

● Afsluiten van de dag/vrij spelen/ophaalmoment 

 

Structuur binnen het dagritme Structuur bieden, betekent ervoor zorgen dat de situatie voor de 

kinderen duidelijk wordt en dat ze weten wat er van hen verwacht wordt. De groepsleiding streeft 

ernaar het kind richting te bieden tussen structuur en vrijheid. Dit doet de groepsleiding door: 

Duidelijk en consequent te zijn; Uit te leggen wat er gaat gebeuren; Regels en grenzen te stellen.  

 



 

 

6 van 15 

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 22-11-2022 

Sport BSO SPRING! te Eerbeek 

 

Pedagogisch beleidsplan 

De onderstaande voorwaarden uit het pedagogisch beleid zijn beoordeeld: 

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

maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen. 

• 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. 

 

De houder heeft deze voorwaarden beschreven in het pedagogisch beleidsplan. 

 

De onderstaande voorwaarde is voor deze locatie niet van toepassing. De BSO is alleen in de 

reguliere schoolweken geopend. 

 

• 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. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview manager/ locatieverantwoordelijke (22-11-2022) 

• Observatie(s) 

• Personeelsrooster 

• Pedagogisch beleidsplan 
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Personeel en groepen 

 

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

• verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang; 

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

• stabiliteit van de opvang voor kinderen. 

 

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

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De wijze waarop de houder zijn beleid voert met betrekking tot de verklaring omtrent het gedrag 

en het personenregister kinderopvang, is op basis van een steekproef onderzocht. De steekproef is 

bepaald door te toetsen of het aangestelde personeel in het bezit is van een geldige verklaring 

omtrent het gedrag en ingeschreven staat in het personenregister kinderopvang (PRK).   

  

De aanwezige beroepskrachten en stagiaire zijn ingeschreven in het personenregister en gekoppeld 

aan de houder. Daarbij zijn de verklaringen omtrent gedrag natuurlijke personen goedgekeurd. 

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

stagiaires 

Aantal kinderen en inzet beroepskrachten 

Tijdens de inspectie zijn aanwezig: 

 

Groep Aantal 

aanwezige 

kinderen 

Leeftijd 

kinderen 

Aantal 

beroepskrachten 

aanwezig 

Aantal 

beroepskrachten 

nodig 

Sport BSO 

Spring! 

22 4-12jaar 2 2 

 

De verhouding tussen het aantal kinderen op de groep en het aantal ingezette pedagogisch 

medewerkers is op het moment van inspectie voldoende volgens de rekentool beroepskracht-

kindratio (BKR). Uit de presentielijsten en roosters blijkt dat er voldoende beroepskrachten ingezet 

worden voor het aantal op te vangen kinderen.  

 

Op deze locatie wordt niet afgeweken van de beroepskracht-kindratio.  

 

Stagiaires 

Op het moment van de inspectie wordt de aanwezige stagiaire boventallig ingezet.  De inzet van de 

stagiaire geschiedt overeenkomstig de voorwaarden opgenomen in de meest recent aangevangen 

cao Kinderopvang.   

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Sport BSO Spring staat geregistreerd met 25 kindplaatsen. 

 

Maximale groepsgrootte 

Op het moment worden maximaal 22 kinderen opgevangen in een basisgroep.  
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Mentorschap 

Aan ieder kind is een mentor toegewezen. De vaste beroepskrachten hebben onderling een 

verdeling gemaakt. Tijdens de intake krijgen de ouders en het kind te horen wij de mentor is.  

Ook kunnen ouders via het ouderportaal inzien wie de mentor van hun kind is. 

 

In het pedagogisch beleid van de houder komt het mentorschap aan de orde: 

We verzorgen minimaal 1x per jaar een “10 minutengesprek”, maar zijn altijd bereid om 

tussendoor met u als ouders te gaan zitten wanneer dit wenselijk is. Ieder kind heeft een eigen 

mentor (pedagogisch medewerker). Wie de mentor is van uw kind, hoort u tijdens de intake. De 

mentor van uw kind verzorgt ook eventuele observaties en de 10 minuten gesprekken.  

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview manager/ locatieverantwoordelijke (22-11-2022) 

• Interview anders namelijk: (Aanwezige beroepskrachten op 22-11-2022) 

• Observatie(s) 

• Website 

• (Praktijk)leerovereenkomst 

• Presentielijsten 

• Personeelsrooster 

• Pedagogisch beleidsplan 
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Accommodatie 

 

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

• eisen aan ruimtes. 

 

Hieronder staat de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Eisen aan ruimtes 

De wet IKK schrijft onder andere voor dat de binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven 

gedurende de tijd dat zij worden opgevangen, veilig, toegankelijk en passend ingericht zijn in 

overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen.   

 

De aanwezige beroepskrachten hebben de binnen- en buitenruimtes aan de toezichthouder 

getoond en hierop een toelichting gegeven. 

 

De volgende ruimtes zijn door de houder getoond: 

• De groepsruimte 

• Sanitair die door de groep gebruikt wordt; 

• Centrale hal 

• Gymzaal 

• De buitenruimte.   

 

De houder staat geregistreerd met 25 kindplaatsen. Om 25 kinderen tegelijkertijd te kunnen 

opvangen is 87,5 m² binnenspeelruimte nodig en 75 m² buitenspeelruimte nodig.   

 

Binnenruimte  

De ruimtes hebben volgens de plattegrond de volgende afmetingen: 

• Ruimte BSO: 50 m²; 

• Centrale plein: 131,7 m²; 

• Gymzaal: 309,7 m². 

 

 Het totale aantal m² is voldoende voor de 25 kindplaatsen waarmee de locatie staat geregistreerd. 

 

Inrichting binnenruimte 

De BSO-ruimte wordt in de ochtenden gebruikt door de peutergroep. In de ruimte zijn 

verschillende hoeken (bouwhoek, huishoek) waar de kinderen kunnen spelen. Ook is er een 

lees/chillhoek met een bank waar kinderen rustig kunnen zitten of een boekje kunnen lezen. 

Daarnaast is er een grote tafel in de groep waar de kinderen aan kunnen zitten om wat te eten, te 

knutselen of een spelletje te doen. In verschillende kasten op de groep liggen materialen en 

spelletjes die de kinderen kunnen pakken. 

Het centrale plein in de school kan ook door de kinderen gebruikt worden. Een deel van de middag 

brengen de kinderen door in de gymzaal voor sport en spel activiteiten. Tijdens de inspectie is de 

gymzaal in twee vlakken verdeeld. Eén vlak is ingericht voor een potje voetbal. In het andere deel 

kunnen kinderen terecht voor ander spel. 
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In het pedagogisch beleid van de houder staat onder andere: 

De BSO maakt gebruik van diverse plekken in de school. De basisgroep is gevestigd in een apart 

lokaal met dubbele functie. Tijdens de ochtend verblijft de peuteropvang hier en in de middag 

maakt de SportBSO gebruik van deze ruimte. Deze ruimte wordt met name gebruikt voor de 

rustmomenten, eten en drink momenten en wanneer er gezelschapsspellen gespeeld worden. 

Daarnaast wordt er ook gebruik gemaakt van de aangrenzende gymzaal, de centrale keuken en het 

plein buiten. Er is minimaal 3,5 vierkante meter bruto speeloppervlak aanwezig per kind in het hele 

pand en 3 vierkante meter buiten.  

 

Buitenruimte 

De buitenruimte is aangrenzend aan het kindercentrum. Voor het buitenspelen maakt de BSO 

gebruik van een gedeelte van het schoolplein. De buitenruimte voorziet in voldoende vierkante 

meters. 

 

In het pedagogisch beleid van de houder staat beschreven: 

Het is belangrijk voor de gezondheid en ontwikkeling van een kind dat het regelmatig kan spelen in 

de buitenlucht en daarbij met natuurlijke elementen zoals groen, zand en water kan 

experimenteren. De buitenruimtes zijn hierop ingericht en uitgerust. Iedere buitenruimte is 

voorzien van groen, zoals een stukje gras en/of buitenplanten die niet giftig zijn, bomen die zorgen 

voor natuurlijke schaduw tijdens warme dagen. De speeltoestellen zijn veilig en voldoen aan de 

eisen die de Warenwet stelt en zijn voorzien van een keurmerk. De buitenruimte is voorzien van 

een plek om te voetballen, een klimrek, plek om te elastieken, tikkertje te doen etc. Tevens is op 

het kleuterplein een ruime en veilige zandbak aanwezig. Naast de grote toestellen is er allerlei 

speelgoed voor het buitenspelen zoals: ballen, rackets, springtouw, jeu de boules, bellenblaas etc. 

Er zullen ook wel eens buitenactiviteiten georganiseerd worden op de sportvelden aan de 

Veldkantweg in Eerbeek, Cruijf court, bij de tennisbaan of op een andere plek waar een workshop 

gegeven kan worden op het gebied van sport/spel. Er is altijd een pedagogisch medewerker mee 

wanneer er activiteiten buiten de deur plaats vinden.  

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview manager/ locatieverantwoordelijke (22-11-2022) 

• Interview anders namelijk: (Aanwezige beroepskrachten op 22-11-2022) 

• Observatie(s) 

• Plattegrond 

• Pedagogisch beleidsplan 
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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) 

 

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 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. 

 

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) 
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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) 

 

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

opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

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

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

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

Wet kinderopvang) 

 
 

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) 

 

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) 

 



 

 

13 van 15 

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 22-11-2022 

Sport BSO SPRING! te Eerbeek 

 

 

Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Sport BSO SPRING! 

Website : http://www.kinderopvangspreng.nl 

Aantal kindplaatsen : 25 

 

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. S. Eising 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Brummen 

Adres : Postbus 5 

Postcode en plaats : 6970 AA BRUMMEN 
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Planning 

Datum inspectie : 22-11-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 05-12-2022 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 12-12-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 12-12-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 12-12-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 15-12-2022 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

 

De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen. 

 

 

 

 

 

 

 


