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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 Epe 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), VE 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 'Pedagogiek' meegenomen.  

 

Beschouwing 

BSO De Basissprong maakt onderdeel uit van Kinderopvang Op Maat (KOM Kinderopvang). BSO De 

Basissprong is op dezelfde locatie gevestigd als kinderdagverblijf Nijntje van dezelfde organisatie. 

BSO De Basissprong is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang met 24 kindplaatsen. 

 

BSO De Basissprong biedt alleen voorschoolse opvang (VSO), voor de buitenschoolse opvang gaan 

kinderen naar andere BSO's van KOM Kinderopvang. 

 



 

 

4 van 14 

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 10-10-2022 

BSO De Basissprong te Vaassen 

 

 

 

Inspectiegeschiedenis 

2016: Jaarlijks onderzoek: Er zijn geen overtredingen geconstateerd; 

2017: Jaarlijks onderzoek: Er zijn geen overtredingen geconstateerd; 

2018: Jaarlijks onderzoek: Er is een overtreding geconstateerd binnen het domein 'Personeel en 

groepen'; 

2019: Jaarlijks onderzoek: Er zijn geen overtredingen geconstateerd; 

2020: Vanwege de coronacrisis is de locatie niet bezocht; 

2021: Jaarlijks onderzoek: 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 

De houder heeft een algemeen pedagogisch beleidsplan opgesteld (versie: 29-03-2021) en een 

pedagogisch werkplan (versie: 18-01-2022).  

 

De onderstaande verplichte onderdelen worden hierin beschreven: 

• de wijze waarop bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden 

gesignaleerd en ouders worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere 

ondersteuning. 

• de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de aspecten van verantwoorde buitenschoolse 

opvang, bedoeld in artikel 11 van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 

• de wijze waarop kinderen kunnen wennen aan een nieuwe basisgroep waarin zij zullen worden 

opgevangen. 

• de wijze waarop de mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind met de 

ouders bespreekt en de wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke 

beroepskracht de mentor is van het kind. 

• beschrijving van de werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen. 

• beschrijving van het beleid ten aanzien van het gebruik kunnen maken van buitenschoolse 

opvang gedurende extra dagdelen. 

• 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 hiervoor een apart beleid geschreven. 

 

Op deze locatie worden de kinderen alleen voorschools opgevangen. Niet van toepassing zijn de 

volgende voorwaarden: 

• 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. 

• beschrijving van de aard en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de basisgroep 

kunnen verlaten. 

• de wijze waarop meertalige buitenschoolse opvang in het kindercentrum wordt vormgegeven. 

• de omgang met de basisgroep bij activiteiten in groepen groter dan dertig kinderen. 

 

Uit de praktijkobservatie blijkt dat er conform het pedagogisch beleid van de houder wordt 

gehandeld. 
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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. 

  

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 en creatieve vaardigheden. 

Dit gebeurt zodanig dat kinderen in staat worden gesteld steeds zelfstandiger te functioneren in 

een veranderende omgeving. 

 

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.  

 

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

staan beschreven. 
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Situatie praktijkobservatie 

De praktijkobservatie vond plaats in de ochtend. Er zijn drie kinderen en een beroepskracht 

aanwezig. 

 

Geobserveerd zijn onder andere de volgende momenten: 

• Vrij spel 

 

Observatie aspect A 

De beroepskrachten communiceren met de kinderen, de beroepskrachten hebben een vertrouwde 

relatie met de kinderen, er heerst een ontspannen, open sfeer in de groep, kinderen hebben vaste 

beroepskrachten en bekende leeftijdsgenoten om zich heen. 

Voor de voorschoolse opvang worden vaste beroepskrachten ingezet. Te zien is dat de 

beroepskracht een vertrouwde band heeft met de kinderen. De kinderen voelen zich bij haar op 

hun gemak. Terwijl de kinderen een spel aan tafel doen vraagt de beroepskracht aan een kind: 

'Heb je nog iets gedaan dit weekend?' Deze vraag brengt een gesprek op gang. De kinderen 

vertellen de beroepskracht wat ze het weekend hebben gedaan. Om het gesprek op gang te 

houden vraagt de beroepskracht door. 

De beroepskracht gaat op een warme en ondersteunende manier met de kinderen om. Ze is 

betrokken bij de kinderen. 

De sfeer de groep is aangenaam. Het welbevinden van de kinderen is goed. De kinderen zijn 

ontspannen met een spelletje aan tafel bezig. 

 

Observatie aspect B 

De beroepskrachten ondersteunen en stimuleren de ontwikkeling van (individuele) kinderen, er is 

wederzijdse interactie tussen beroepskrachten en individuele kinderen. 

Op deze locatie wordt alleen voorschoolse opvang aan de kinderen geboden. De kinderen op de 

VSO kunnen zelf kiezen wat ze voor school willen doen. De kinderen kiezen voor een spelletje, 

kleuren of een puzzel. De beroepskracht sluit hierbij aan op de wensen en de ideeën van de 

kinderen. In het gesprek geeft ze aan dat een aantal kinderen graag even buiten spelen in de 

ochtend. De beroepskracht geeft de kinderen de ruimte om dit te doen. 

De beroepskracht en de kinderen waarderen elkaars aanwezigheid door samen te praten, naar 

elkaar te luisteren, plezier te maken en ervaringen te delen. De kinderen delen hun ervaringen 

graag met de beroepskracht. 

 

Observatie aspect C 

De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in hun onderlinge interactie, de kinderen zijn deel 

van de groep. 

De beroepskracht vraagt aan de kinderen: 'Willen jullie iets uit de kast hebben?' De kinderen en de 

beroepskracht kiezen samen een spelletje uit. Er worden gerichte activiteiten ingezet om de 

kinderen te laten samenspelen. Voordat de kinderen naar school gaan worden de spullen waarmee 

gespeeld is, opgeruimd. Het opruimen is een gezamenlijk taak. De beroepskracht ondersteunt de 

kinderen hierbij, door bijvoorbeeld te kijken of het spelletje die de kinderen gedaan hebben 

compleet is. 
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Observatie aspect D 

Afspraken, regels en omgangsvormen zijn herkenbaar aanwezig en worden toegepast, oefenen van 

een gedeelde verantwoordelijkheid en respectvol samenzijn. 

In het beleidsplan staan verschillende huisregels opgenomen zoals: 

• Wij gaan zorgvuldig om met speelgoed en materialen op de groep; 

• Wij ruimen eerst op voordat wij met iets anders gaan spelen; 

• Wij ruimen alles op voordat we naar school gaan, zodat het lokaal weer netjes is. 

 

Tijdens de praktijkobservatie is gezien dat de beroepskracht hiernaar handelt, met ruimte voor 

eigen inzicht. 

De kinderen reageren positief op elkaar. Er is belangstelling en nieuwsgierigheid naar wat andere 

kinderen doen en kunnen. Ze maken plezier met elkaar. 

De kinderen weten welke afspraken en regels er in bepaalde ruimten gelden. De kinderen kunnen 

bijvoorbeeld in de hal spelen, maar dan wel aan de tafel om een spelletje te doen. Deze afspraak is 

er omdat er meerdere groepen op deze hal uitkomen. De ruimte is voor kinderen hun eigen en 

vertrouwde omgeving. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview anders namelijk: (Aanwezige beroepskracht op 10-10-2022) 

• Observatie(s) 

• Huisregels/groepsregels 

• Pedagogisch beleidsplan 

• Pedagogisch werkplan 
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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; 

 

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

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Tijdens de inspectie is het personenregister kinderopvang (PRK) ingezien. 

De aanwezige beroepskracht is ten tijde van de inspectie geregistreerd in het personenregister 

kinderopvang en is gekoppeld aan de houder. 

 

De verklaring omtrent gedrag voldoet aan de wettelijke eisen. 
 

 

Gebruikte bronnen 

• Interview anders namelijk: (Aanwezige beroepskracht op 10-10-2022) 

• Personenregister Kinderopvang 

• Landelijk Register Kinderopvang 

• Presentielijsten 

• Personeelsrooster 

• Pedagogisch beleidsplan 

• Pedagogisch werkplan 
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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 wijze waarop 

invulling wordt gegeven aan de aspecten van verantwoorde buitenschoolse opvang, bedoeld in 

artikel 11 van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 

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

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 

bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders 

worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning. 

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

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind met de ouders bespreekt en de 

wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke beroepskracht de mentor is 

van het kind. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder b 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 ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 

kinderen kunnen wennen aan een nieuwe basisgroep waarin zij zullen worden opgevangen. 

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

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van het beleid 

ten aanzien van het gebruik kunnen maken van buitenschoolse opvang gedurende extra dagdelen. 

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

 



 

 

12 van 14 

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 10-10-2022 

BSO De Basissprong te Vaassen 

 

 

Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : BSO De Basissprong 

Vestigingsnummer KvK : 000038848600 

Aantal kindplaatsen : 24 

 

Gegevens houder 

Naam houder : KOM Kinderopvang Op Maat B.V. 

Adres houder : de Wetstraat 25 

Postcode en plaats : 8172 CK Vaassen 

KvK nummer : 70596662 

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 : Epe 

Adres : Postbus 600 

Postcode en plaats : 8160 AP EPE 
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Planning 

Datum inspectie : 10-10-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 09-11-2022 

Zienswijze houder : 10-11-2022 

Vaststelling inspectierapport : 14-11-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 14-11-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 14-11-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 17-11-2022 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

 

Zienswijze houder betreffende het inspectie onderzoek d.d. 10 oktober 2022 op locatie BSO De 

Basissprong in Vaassen:  

 

Op 10 oktober jl. is de inspecteur van de GGD op de locatie van BSO/VSO De Basissprong geweest 

voor het jaarlijkse inspectieonderzoek. Wij kunnen met trots zeggen dat wij over de inspectie een 

positief rapport ontvangen hebben van de inspecteur van de GGD. Onze medewerkers werken er 

hard aan om de kwaliteit van de opvang aan kinderen op deze BSO/VSO op een goed niveau te 

houden en het beste te doen voor de kinderen die aan ons worden toevertrouwd. Het is dan ook 

prettig in het inspectierapport te lezen dat de pedagogische documenten ten behoeve van het 

jaarlijkse onderzoek op orde zijn, zodat verantwoorde opvang conform wet- en regelgeving 

geboden kan worden. De pedagogische praktijk is beoordeeld door een inspecteur van de GGD en 

de bevindingen zijn uitgewerkt in dit inspectierapport.  

 

Onze pedagogische medewerkers bieden een hoge mate van veiligheid aan door kinderen 

begeleiding en ondersteuning te bieden wanneer nodig, zodat kinderen zich steeds verder kunnen 

ontwikkelen naar een stukje zelfstandigheid.  

 

Wij danken de inspecteur van de GGD voor haar bezoek op locatie BSO/VSO De Basissprong in 

Vaassen. De samenwerking en de communicatie met de inspecteur tijdens en na de inspectie 

verliep erg prettig  

 

 

 

 

 

 

 


