
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Inspectierapport 
BSO Nijbroek (BSO) 
Middendijk 53 
7397 NC Nijbroek 
Registratienummer 158990791 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Toezichthouder:   GGD Noord-  en Oost-Gelderland 
In opdracht van gemeente:  Voorst 
Datum inspectie:    30-11-2017 
Type onderzoek :   Incidenteel onderzoek 

Status:     Definitief 
Datum vaststelling inspectierapport: 01-02-2018 

 



 

2 van 10 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang incidenteel onderzoek 30-11-2017 
BSO Nijbroek te Nijbroek 

Inhoudsopgave 

Inhoudsopgave ................................................................................................................... 2 

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

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

Overzicht getoetste inspectie-items ................................................................................... 7 

Gegevens voorziening ...................................................................................................... 9 

Gegevens toezicht ........................................................................................................... 9 

Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum .......................................................................... 10 



 

3 van 10 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang incidenteel onderzoek 30-11-2017 
BSO Nijbroek te Nijbroek 

Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een onaangekondigd incidenteel onderzoek. 
 
 

Beschouwing 
 
BSO Nijbroek heeft in augustus een houderwijziging gehad. De BSO maakt nu deel uit van 
kinderopvangorganisatie KOM Kinderopvang. Deze koepel heeft meerdere kinderopvanglocaties in 

Gelderland, dit is de eerste locatie in de gemeente Voorst. 
  
De BSO heeft een ruimte in basisschool 'Ten Holtens Erve'. Naast buitenschoolse opvang voor 4-12 

jarigen biedt houder op deze locatie peuteropvang, voor 2-4 jarigen aan. Beide opvangvormen 
maken gebruik van dezelfde ruimte. 
 
Bevindingen op hoofdlijnen: 
Vanwege de houderwijziging is een incidenteel onderzoek uitgevoerd, die zich met name heeft 
gericht op de pedagogische praktijk. De Problematiek van voorgaande inspectie is door de huidige 

houder in samenspraak met de basisschool goed opgepakt. De pedagogische praktijk voldoet aan 
de gestelde kwaliteitseisen. 
 
 
Advies aan College van B&W 

 
De toezichthouder adviseert het college om het verzoek tot wijziging van gegevens in het Landelijk 

Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) toe te wijzen. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Binnen dit domein zijn de volgende pedagogische basisdoelen geobserveerd en beoordeeld: 
  
 waarborging emotionele veiligheid 
 ontwikkeling van persoonlijke competentie 

 ontwikkeling van sociale competentie 

 overdracht van normen en waarden 
  
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het veldinstrument 
observatie pedagogische praktijk 4-12 jaar. 
  
 

Pedagogische praktijk 
 
De praktijkobservatie is uitgevoerd op 2017. Er is 1 groep van 6 kinderen aanwezig met in 
totaal 2 beroepskrachten en een vrijwilligster.  
  
Het volgende is onder andere geobserveerd ten aanzien van de pedagogische basisdoelen (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): 
  
Zorg dragen voor het waarborgen van emotionele veiligheid 
De beroepskrachten communiceren met de kinderen: De beroepskracht heeft contact en interactie 
met de kinderen. De eigenaardigheden van de kinderen zijn bekend. Er is ook afstemming met 
ouders en de basisschool voer gedragsafspraken en omgangsvormen. Hier heeft de basisschool ook 

voor een link gezorgd, richting de BSO, door een onderwijsassistent van de school tijdelijk bij de 
BSO te situeren als extra beroepskracht. 
Eén van de kinderen staat op en loopt de ruimte uit. De beroepskracht reageert: 'Dat doet hij wel 
vaker. Dan moet hij even bewegen en loopt dan een rondje om de school en komt weer terug. Dat 
klopt inderdaad. Even later komt het kind weer binnen en gaat zitten. 
  
Zorg dragen voor de mogelijkheid om tot ontwikkeling van persoonlijke competentie te 

komen 

De beroepskrachten ondersteunen en stimuleren de ontwikkeling van (individuele) kinderen: 
Er is een grote doos, die omgevormd wordt tot een robot. Twee kinderen zijn hier intensief mee 
bezig. Op een gegeven moment lijkt het te stagneren. De beroepskracht ziet het en vraagt: 'Ga je 
de armen er nog uithalen?' Het kind reageert door zijn hoofd te schudden. De beroepskracht zegt: 
'Waarom niet?' 
Het kind: 'Omdat ik het niet kan' 

Beroepskracht: 'Als ik je dan help?' 
Kind: Dan kan het wel'. 
Beroepskracht: 'Hoe gaan we dat dan doen?' 
Kind: 'Gewoon knippen'. 
Beroepskracht: 'Dan ga ik het gat maken en dan ga jij verder knippen 
'Na enig aandringen, knipt het kind verder en lukt het. Het kind laat het zien, dat het gelukt is en 

kijkt blij. 
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Zorg dragen voor de mogelijkheid om tot ontwikkeling van sociale competentie te komen 
De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in hun onderlinge interactie: De kinderen worden 
uitgenodigd om deel te nemen aan de activiteit van pepernoten bakken. Kinderen nodigen elkaar 
ook actief uit. Als een kind er bij komt zegt een ander kind: 'Je kunt daar gaan zitten X!'. Ook 
tijdens het maken van de pepernoten reageren de kinderen op elkaar, door bijvoorbeeld 

commentaar te geven op elkaar creaties: 'Zo hé, jij hebt een grote gemaakt. Dan wordt 'ie niet 
gaar.' 
  
Aan tafel zijn een aantal kinderen met pinnetjes een schilderij aan het maken. Een ander kind wil 
ook, maar er is geen plek meer. Het kind vraagt aan de beroepskracht of het ook mag. De 
beroepskracht reageert: 'Misschien als je met X overlegd, dan mag jij straks'. Het kind vraagt het 
aan X en deze knikt. Even later geeft X aan te stoppen en dat het andere kind mag. 

  
Zorg voor de overdracht van normen en waarden 

Afspraken, regels en omgangsvormen zijn herkenbaar aanwezig en worden toegepast:  
Tijdens het pepernoten maken komt het handen wassen aan de rode. De kinderen kennen de 
regels over het handen wassen, maar krijgen hier ook praktische uitleg over. 
Als een kind aan tafel zit om met het deeg pepernoten te gaan maken, en vervolgens rond gaat 

lopen, zegt de beroepskracht: 'X, je mag gaan zitten. Als je gaat rondlopen, zit je weer overal aan. 
Dan zijn je handen weer vies. Dan moet je ze weer gaan wassen'. 
Als kinderen ergens ander mee gaan spelen, worden ze er op attent gemaakt dat ze eerst de 
dingen opruimen, waar ze mee gespeeld hebben. Dat doen ze. 
  
Conclusie: Op buitenschoolse opvang BSO Nijbroek wordt voldaan aan de kwaliteitseisen met 
betrekking tot de pedagogische praktijk. 

 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (beroepskrachten) 

 Observaties 
 Pedagogisch werkplan 
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Personeel en groepen 

 
Dit domein belicht de inspectiebevindingen over het domein "Personeel en groepen". 

Er worden eisen gesteld aan het personeel, in dit domein wordt toegelicht of aan de eisen 
hieromtrent wordt voldaan. 
  
Tevens worden er eisen gesteld aan hoe de houder met de opvang in groepen dient om te gaan. 
De bevindingen over deze voorwaarden worden beschreven en beoordeeld. 
  

 
Verklaring omtrent het gedrag 
 

Alle aanwezige beroepskrachten en vrijwilliger tijdens de inspectie zijn in het bezit van een actuele 
verklaring omtrent het gedrag. 
 
 

Passende beroepskwalificatie 
 
De beroepskrachten op de locatie aanwezig, tijdens de inspectie zijn in het bezit van een voor de 
werkzaamheden passende beroepskwalificatie zoals opgenomen in de meest recent aangevangen 
cao kinderopvang. 
 
 

Opvang in groepen 
 
Er is 1 basisgroep op BSO Nijbroek. De groep is momenteel niet groter dan 10 kinderen. 

 
 
Beroepskracht-kindratio 

 
Er wordt standaard gewerkt met 2 beroepskrachten. 
Eén van de beroepskrachten biedt ondersteuning, omdat zij de kinderen goed kent vanuit school. 
Zij is daar onderwijsassistent. De organisatie heeft hiervoor gekozen in samenwerking met de 
basisschool, om goed van start te gaan. 
 
Gebruikte bronnen: 

 Interview (beroepskrachten) 
 Observaties 
 Website 

 Verklaringen omtrent het gedrag 
 Diploma's beroepskrachten 
 Plaatsingslijsten 
 Presentielijsten 

 Personeelsrooster 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogische praktijk 

De houder draagt zorg voor uitvoering van het vastgestelde pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
persoonlijke competentie te komen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
sociale competentie te komen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum 
exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven vanaf 1 maart 

2013. 
(art 1.50 lid 3 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang 

van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is bij aanvang van de werkzaamheden 
niet ouder dan twee maanden. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger is vóór aanvang 
van de werkzaamheden aan de houder overgelegd en bij aanvang van de werkzaamheden niet 
ouder dan twee jaar. De actuele verklaring omtrent het gedrag is niet ouder dan twee jaar, te 
rekenen vanaf de dag van afgifte van de meest actuele verklaring omtrent het gedrag. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 en 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 

zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Opvang in groepen 

De opvang vindt plaats in basisgroepen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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De basisgroep bestaat uit maximaal twintig kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot de leeftijd waarop 
het basisonderwijs voor die kinderen eindigt. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)   
OF 
De basisgroep bestaat uit maximaal dertig kinderen in de leeftijd van 8 jaar tot de leeftijd waarop 

het basisonderwijs voor die kinderen eindigt. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Beroepskracht-kindratio 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste: 

- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 4 jaar.  
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar.  
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten 
berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 3 en 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen)   

OF 
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste: 
- 2 beroepskrachten en een extra volwassene per 30 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 
jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 4 en 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt 
afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : BSO Nijbroek 

Vestigingsnummer KvK : 000019515200 
Aantal kindplaatsen : 20 
 
Gegevens houder 
Naam houder : KOM Kinderopvang op Maat 
Adres houder : de Wetstraat 25 

Postcode en plaats : 8172 CK Vaassen 

Website : www.komkinderopvang.nl 
KvK nummer : 41040162 
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 : Voorst 
Adres : Postbus 9000 
Postcode en plaats : 7390 HA TWELLO 

 
Planning 
Datum inspectie : 30-11-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 26-01-2018 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 01-02-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 05-02-2018 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 05-02-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 08-02-2018 
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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. 

 
 

 
 
 
 

 
 

 


