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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 

Deze beschouwing beschrijft de resultaten van dit jaarlijks onderzoek. Na de feiten over het 

kindercentrum, volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden elders in het rapport per domein 

uitgewerkt. 

   

Feiten over het kindercentrum 

Buitenschoolse opvang (BSO) Buurse maakt onderdeel uit van kinderopvangorganisatie BSO Losser 

B.V. De opvang vindt plaats in een ruimte van Basisschool Buurse, gevestigd aan De Noor 101 in 

Haaksbergen. 

In het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) staat de BSO geregistreerd met achttien 

kindplaatsen. De leeftijd van de op te vangen kinderen is vier tot dertien jaar. 

   

Openingstijden 

De buitenschoolse opvang is geopend op maandag-, dinsdag-, woensdagmiddag van 14.15- 18.00 

uur.  

   

Inspectiegeschiedenis  

 

 23-09-2019; jaarlijks onderzoek. Er is voldaan aan de getoetste voorwaarden. 

 05-11-2020; jaarlijks onderzoek. Er is voldaan aan de getoetste voorwaarden.   

 08-11-2021; jaarlijks onderzoek. Er wordt, na herstelaanbod, voldaan aan de getoetste 

voorwaarden. 

 

Bevindingen huidige inspectie op hoofdlijnen 

Tijdens dit jaarlijks onderzoek wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden. 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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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 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van dit kindercentrum 

draagt er zorg voor dat in de buitenschoolse opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt 

gehandeld. 

De beroepskracht vertelt tijdens het interview over het karakter van de BSO. 

 

In het pedagogisch beleid staat de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de aspecten van 

verantwoorde buitenschoolse opvang, bedoeld in artikel 11 van het Besluit kwaliteit kinderopvang 

beschreven. 

Tevens bevat het pedagogisch beleid een concrete beschrijving van de werkwijze, maximale 

omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroep. 

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. 

   

Conclusie 

Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden. 

Pedagogische praktijk 

Het pedagogisch handelen van de beroepskrachten is beoordeeld aan de hand van observaties die 

tussen 14.30 en 15.30 uur hebben plaatsgevonden op maandag 19 september 2022 tijdens het vrij 

spelen binnen en buiten en een tafelmoment. 

 

Tijdens de observatie zitten de kinderen met de beroepskrachten aan tafel en eten zij fruit. De 

sfeer is ontspannen. De meeste kinderen tonen in hun gedrag dat ze zich op hun gemak voelen. De 

kinderen laten hun emoties zien, zowel in positieve zin (blij, enthousiast) als in negatieve zin 

(boos, verdrietig).  

Ook reageren de kinderen op elkaars emoties. Zij delen bijvoorbeeld elkaars blijheid. Tijdens de 

observatie is er een kind jarig en gaat zij trakteren. De andere kinderen zijn enthousiast voor haar 

en zowel de kinderen als de beroepskrachten stellen vragen aan het kind over haar verjaardag. 



 

 

5 van 17 

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 19-09-2022 

BSO Buurse te Haaksbergen 

 

Het zingen voorafgaand aan de traktatie verloopt volgens een vaste routine. De beroepskracht 

vraagt aan de kinderen: "En wat mag de jarige job?" De kinderen geven hier antwoord op. De 

kinderen weten wat er gaat gebeuren (op tafel staan, zingen, ogen dicht tijdens het uitdelen) en 

bedanken na de traktatie de jarige met een lied. 

 

De beroepskracht vertelt tijdens het interview dat de oudste kinderen soms wat meer 

verantwoordelijkheid en zelfstandigheid toebedeeld krijgen. Zo mogen zij helpen met de afwas of 

smeren zij tijdens het tweede tafelmoment de crackers.  

 

Het welbevinden van de kinderen is goed. De meeste kinderen zijn ontspannen bezig met hun spel. 

De meeste kinderen genieten van de dingen die gebeuren en die zij zelf kunnen. 

Zo spelen er een aantal kinderen buiten op het kunstgrasveld van de naastgelegen 

voetbalvereniging. Een beroepskracht is met de kinderen mee en tennist met een kind. De andere 

beroepskracht is binnen met de overige kinderen. Deze kinderen zijn bezig met spel of zijn aan het 

knutselen. Ze zijn met interesse bezig, alleen of met anderen/vriendjes.  

 

Er vinden gesprekjes plaats tussen de beroepskrachten en de kinderen en tussen de kinderen 

onderling. De kinderen komen naar de beroepskrachten toe om iets te vertellen of te vragen. De 

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

elkaar te luisteren, plezier te maken en ervaringen te delen. Ieders inbreng draagt bij aan de 

wederzijdse relatie en interactie.   

 

Conclusie 

Tijdens de korte observatie werd een algemene indruk van de pedagogische praktijk verkregen. 

Uit bovenstaande (voorbeelden), en uit het interview met de beroepskrachten, blijkt dat er 

gedurende het inspectiebezoek voldoende uitvoering wordt geven aan de aspecten van 

verantwoorde kinderopvang.  
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder (mevrouw M. Stein) 

 Interview anders namelijk: (beroepskracht) 

 Observatie(s) 

 Pedagogisch beleidsplan (BSO Buurse september 2022) 

 Pedagogisch werkplan (BSO Buurse augustus 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 

De registraties in het personenregister kinderopvang (PRK) en koppelingen van de personen die op 

basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of een andere overeenkomst tijdens 

opvanguren werkzaam zijn op deze locatie, zijn beoordeeld. Het betreft twee beroepskrachten en 

de houder zelf. Zij zijn in het register geregistreerd en gekoppeld aan de houder. 

 

Conclusie 

Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden. 

Opleidingseisen 

De diploma's van de werkzame beroepskrachten op deze locatie zijn tijdens een vorig onderzoek 

opgevraagd. De beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de 

meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

 

Het diploma van de pedagogisch coach is tijdens een vorig onderzoek al akkoord bevonden.  

  

Conclusie 

Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden met betrekking tot de opleidingseisen. 

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

stagiaires 

Voor het berekenen van de beroepskracht-kindratio wordt gebruik gemaakt van de rekentool: 

1ratio.nl (in opdracht van het ministerie van SZW ontwikkeld op basis van afspraken tussen de 

Brancheorganisatie Kinderopvang en de belangenvereniging van ouders: BOinK). 

 

Op de dag van het inspectiebezoek, dat heeft plaatsgevonden op maandagmiddag 19 september 

2022, is de beroepskracht-kindratio beoordeeld. In de groep zijn zeventien kinderen aanwezig. Zij 

worden begeleid door twee beroepskrachten. 

 

De beroepskracht en de houder verklaren dat er op deze locatie nooit wordt afgeweken van de 

beroepskracht-kindratio (BKR). De tweede beroepskracht gaat pas naar huis als de BKR kloppend 

is. 
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Op de locatie is een lijstje aanwezig van wie er op welke dag als achterwacht fungeert.  

 

Uit roosters en presentielijsten van de weken 35, 36 en 37 blijken geen bijzonderheden. 

 

Conclusie 

Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden met betrekking tot het aantal beroepskrachten. 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij BSO Buurse vindt de opvang plaats in één basisgroep met maximaal 18 kinderen in de leeftijd 

van 4 t/m 13 jaar. 

 

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en 

bespreekt 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. 

De beroepskracht vertelt tijdens het interview hoe het mentorschap verdeeld is. 

 

Conclusie 

Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder (mevrouw M. Stein) 

 Interview anders namelijk: (beroepskracht) 

 Observatie(s) 

 Personenregister Kinderopvang 

 Presentielijsten (weken 36, 36 en 37) 

 Personeelsrooster (weken 36, 36 en 37) 
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Veiligheid en gezondheid 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De houder moet zorgen voor veilige en gezonde opvang. Hiervoor heeft de houder vastgelegd wat 

de risico’s zijn voor de veiligheid en gezondheid van kinderen. Ook beschrijft de houder: wat hij/zij 

doet om risico’s klein te houden, hoe de kinderen met kleine risico’s leren omgaan en hoe 

beroepskrachten handelen als er toch iets gebeurt. En de houder besteedt aandacht aan het risico 

op grensoverschrijdend gedrag. 

 

De houder betrekt medewerkers bij het maken van dit veiligheid- en gezondheidsbeleid. De houder 

zorgt ervoor dat de beroepskrachten handelen volgens het beleid. 

 

Er is een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de houder moet de kennis en het 

gebruik van deze meldcode bevorderen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende de buitenschoolse opvang 

te allen tijde ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van 

eerste hulp aan kinderen conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie 

gestelde nadere regels. 

Van de twee vaste beroepskrachten en van de houder die op de dag van het onderzoek op de 

groep werkt, zijn de EHBO- certificaten ingezien. 

 

De beroepskracht verklaart dat het voorkomt dat zij of haar collega alleen in het pand aanwezig 

zijn. Zij is bekend met wie haar achterwacht is. Op de locatie is een lijst aanwezig met daarop 

namen en telefoonnummers van personen die zij per dag kan bereiken.  

De houder heeft een beschrijving van de achterwacht opgenomen in het pedagogisch beleid. Dit 

dient echter opgenomen te worden in het veiligheids- en gezondheidsbeleid. Dit is met de houder 

besproken en zal tijdens de volgende inspectie opnieuw getoetst worden. 

 

Conclusie 

Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarde. 
 

Gebruikte bronnen 

 EHBO certifica(a)t(en) 

 Beleid veiligheid- en gezondheid 
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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 

Buitenschoolse opvang BSO Buurse maakt gebruik van één ruimte in 'Basisschool Buurse'. 

   

Binnenruimte 

BSO Buurse maakt gebruik van één groepsruimte. De groepsruimte is 64,84 m2 en is voldoende 

groot voor de opvang van 18 kinderen. De houder verklaart dat er ook altijd gebruik kan worden 

gemaakt van de speelzaal in de school. Dit doen zij voornamelijk bij slecht weer.  

De opvang richt zich op kinderen in de leeftijd van 4 t/m 13 jaar. De ruimte is passend ingericht 

met bijvoorbeeld spelmateriaal en verschillend knutselmateriaal passend bij de leeftijd van de op te 

vangen kinderen. 

In de ruimte is een keukenblok met handenwasgelegenheid aanwezig.  

Met de houder is gesproken over het aantal zitplaatsen voor de kinderen. Op drukke dagen worden 

er tot 18 kinderen opgevangen. Alle kinderen dienen een zitplaats aan tafel te hebben. De houder 

erkent dat de kinderen nu erg krap zitten op drukke dagen. De houder vertelt dat zij recentelijk 

een extra tafel hebben aangeschaft. Door de groei van het aantal kinderen zal er nu dus nog een 

tafel aangeschaft moeten worden. De houder geeft aan dat zij dit op korte termijn gaat realiseren.  

 

De BSO kinderen beschikken over twee toiletten aan de overkant van de groepsruimte. De 

beroepskracht kan gebruik maken van een separaat toilet dichtbij de groepsruimte. 

 

Buitenspeelruimte 

De kinderen van de buitenschoolse opvang spelen buiten op het schoolplein van de basisschool. 

Het plein grenst aan het gebouw waarin de buitenschoolse opvang plaats vindt. Dit plein is 

voldoende groot voor het aantal op te vangen kinderen en beschikt over diverse speeltoestellen en 

zandbakken geschikt voor de kinderen in de op te vangen leeftijd. 

 

In overleg met de naastgelegen sportvereniging mag er ook gebruik worden gemaakt van een 

kunstgrasveld. 

 

De toezichthouder heeft geconstateerd dat de kinderen van BSO Buurse  (volgens beleid) hesjes 

dragen tijdens het buitenspelen. 

 

De binnen- en buitenruimten waar de 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. 

 

Conclusie 

Er wordt voldaan aan de voorwaarden inzake eisen aan ruimtes. 
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Gebruikte bronnen 

 Interview houder (mevrouw M. Stein) 

 Observatie(s) 

 Voorgaande inspectierapporten 
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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 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) 

 
 

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) 
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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) 

 
 

Opleidingseisen 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 

aangevangen cao Kinderopvang. 

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 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 1, 2 en 19a Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 

lid 1 Regeling Wet kinderopvang) 

 

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding 

zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9a lid 3 Regeling 

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) 
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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) 

 

Indien de inzet van het aantal in te zetten beroepskrachten als bedoeld in art 16 lid 2 Besluit 

kwaliteit kinderopvang ertoe leidt dat in het kindercentrum slechts één beroepskracht aanwezig is, 

is tevens een volwassene beschikbaar die telefonisch bereikbaar is en die binnen vijftien minuten in 

het kindercentrum aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit.  

De houder van een kindercentrum informeert de bij het kindercentrum werkzame personen over de 

naam en het telefoonnummer van deze persoon. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 16 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Indien de afwijkende inzet van het aantal beroepskrachten, als bedoeld in artikel 16 lid 4 Besluit 

kwaliteit kinderopvang, ertoe leidt dat slechts één beroepskracht op het kindercentrum wordt 

ingezet, is ter ondersteuning van deze beroepskracht ten minste één andere volwassene in het 

kindercentrum aanwezig. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 16 lid 6 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) 

 

Veiligheid en gezondheid 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de 

veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder 

draagt er zorg voor dat er in de buitenschoolse opvang conform het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid wordt gehandeld. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van 

de wijze waarop de achterwacht is geregeld indien er met inachtneming van de beroepskracht-

kindratio of bij het afwijken van de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten op 

grond van de beroepskracht-kindratio, slechts een beroepskracht op het kindercentrum aanwezig 

is. 
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(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder f en art 16 lid 5 en 6 Besluit 

kwaliteit kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende de buitenschoolse opvang 

te allen tijde ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van 

eerste hulp aan kinderen conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie  

gestelde nadere regels. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9b Regeling 

Wet 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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : BSO Buurse 

Website : http://www.bsobuurse.nl 

Aantal kindplaatsen : 18 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Kindcentrum Supertof Losser BSO B.V. 

Adres houder : Lossersestraat 324 

Postcode en plaats : 7525 PG Enschede 

KvK nummer : 66481864 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Twente 

Adres : Postbus 1400 

Postcode en plaats : 7500 BK Enschede 

Telefoonnummer : 053-4876700 

Onderzoek uitgevoerd door :  M. Dijkgraaf 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Haaksbergen 

Adres : Postbus 102 

Postcode en plaats : 7480 AC HAAKSBERGEN 

 

Planning 

Datum inspectie : 19-09-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 23-09-2022 

Zienswijze houder : 23-09-2022 

Vaststelling inspectierapport : 26-09-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 26-09-2022 
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Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 26-09-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 17-10-2022 
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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. 
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