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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. 
Tijdens deze inspectie zijn niet alle domeinen en de daarbij horende voorwaarden beoordeeld, 
omdat er sprake is van een zogeheten risicogestuurd toezicht (RGT). De domeinen en de daarbij 
behorende voorwaarden die bij deze inspectie worden getoetst, richten zich primair op de kwaliteit 
van de dagelijkse praktijk. 

 
Beschouwing 
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij het jaarlijks onderzoek. Na de feiten over het 
kindercentrum volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden elders in het rapport per domein 
verder uitgewerkt. 
 
Feiten over kindercentrum 
Buitenschoolse opvang De Saller maakt onderdeel uit van de kinderopvangorganisatie 'BSO Losser 
B.V.'. De BSO is gehuisvest in openbare basisschool De Saller en heeft de beschikking over één 
groepsruimte op de eerste etage van het pand. 
Het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) laat zien dat er maximaal 17 kinderen kunnen worden 
opgevangen. De kinderen zijn in de leeftijd van 4 tot 8 jaar. 
 
Openingstijden: 
Maandag, dinsdag en donderdag van 14:30-18:00u. 
Vrijdag van 12:15-18:00u. 
Op woensdag worden de kinderen opgevangen bij BSO de Veldzijde, een andere locatie van deze 
houder. 
 
In hetzelfde pand van aangrenzende basisschool De Martinus, verzorgt de houder buitenschoolse 
opvang voor kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar. 
 
Inspectiegeschiedenis 
 17 mei 2015, onderzoek voor registratie. Er bestaat geen bezwaar tegen opname in het LRKP 

met 17 kindplaatsen. 
 17 oktober 2015, onderzoek na registratie. Er zijn tekortkomingen geconstateerd in diverse 

domeinen. 
 7 maart 2016, nader onderzoek. De tekortkomingen zijn opgeheven. 
 14 november 2016, jaarlijks onderzoek. Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden. 
 17 juli 2017, jaarlijks onderzoek. Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden. 
 25 oktober 2018, jaarlijks onderzoek. Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden. 
 
Bevindingen op hoofdlijnen 
Tijdens deze jaarlijkse inspectie wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden. 
 

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 
 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'Pedagogisch klimaat'. Per aspect 
worden eerst de gegevens beschreven over het kindercentrum. Daarna volgt een oordeel op basis 
van de wettelijke criteria. 
  
 
Pedagogisch beleid 
 
BSO de Saller hanteert een algemeen pedagogisch beleidsplan en een locatie specifiek werkplan. 
Uit het interview met de beroepskracht komt naar voren dat in teamvergaderingen wijzigingen in 
het pedagogisch beleidsplan worden besproken. De beroepskracht geeft aan dat de 
beleidsmedewerker van BSO de Saller diverse protocollen, waaronder de meldcode, onlangs met de 
beroepskrachten heeft besproken. 
 
Conclusie: Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarde inzake pedagogisch beleid. 
 
 
Pedagogische praktijk 
 
Onderdeel van de jaarlijkse inspectie is een observatie van de pedagogische praktijk. Er wordt 
beoordeeld of aan de voorwaarden voor verantwoorde opvang wordt voldaan. 
 
Bij de observatie van de pedagogische praktijk maakt de inspecteur gebruik van het 
Veldinstrument observatie pedagogische praktijk 4-12 jaar (versie januari 2015, GGD GHOR). 
Daarin staan specifieke aspecten waarop wordt geobserveerd. 
De beschrijving, die hieronder cursief is weergegeven, is aan dit instrument ontleend en tijdens het 
onderzoek op locatie geconstateerd. Daarna volgt een voorbeeld uit de praktijkobservatie. 
 
Emotionele Veiligheid 
De houder draagt er zorg voor dat 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. 
 
De beroepskrachten communiceren met de kinderen 
 
Observatie 
De beroepskrachten gedragen zich sensitief en responsief naar de kinderen. Zij laten actief merken 
dat zij het kind begrijpen en reageren daar adequaat op. Een kind zit voorovergebogen aan tafel 
met haar hand onder het hoofd. De beroepskracht zakt door de knieën en zegt: “Ach meisje toch, 
ben je een beetje verdrietig?” De beroepskracht neemt het kind op de arm en loopt naar het 
aanrecht. “Wil je mij misschien even helpen met de bekers klaarzetten?” Het meisje knikt en pakt 
de bekers van de beroepskracht aan en loopt naar de tafel. In het interview vertelt de 
beroepskracht dat het kind net gestart is bij BSO de Saller en overkomt van een andere BSO. 
 
Persoonlijke competentie 
De houder draagt er zorg voor dat de 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. 
 
Er is wederzijdse interactie tussen beroepskrachten en individuele kinderen 
 
Observatie 
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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. Na binnenkomst op de BSO, gaan de kinderen aan tafel om te 
drinken en fruit te eten. Er vindt een gesprekje plaats over carnaval. De beroepskracht vraagt of de 
kinderen carnaval gevierd hebben. Eén van de kinderen stoot een beker om. Een ander zegt 
vervolgens ook dat er ranja op de grond ligt. De beroepskracht zegt: “Heb jij ook gesopt? Dat mag 
je best zeggen hoor!” Het kind veegt met zijn vest de ranja van tafel. “Nee, niet met je nieuwe 
vest!”, zegt de beroepskracht lachend. De kinderen en de beroepskrachten lachen om wat er 
gebeurt. 
 
Sociale competentie 
De houder draagt er zorg voor dat de 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. 
 
De kinderen zijn deel van de groep 
 
Observatie 
Beroepskrachten betrekken de kinderen actief bij verzorgende en organisatorische taken, zoals 
opruimen en dingen klaarzetten. De beroepskracht zet het fruit klaar op tafel en vraagt: "X wil jij 
even wat voor mij doen?" Het kind antwoordt bevestigend. De beroepskracht geeft een bakje met 
druiven aan en zegt: “Dan mag jij de druiven even naar Y brengen en ze samen even onder de 
kraan afspoelen.” Het kind pakt de druiven aan en loopt naar de kraan toe. 
 
Overdracht normen en waarden 
De houder draagt er zorg voor dat de 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. 
 
Afspraken, regels en omgangsvormen zijn herkenbaar aanwezig en worden toegepast. 
 
Observatie 
De beroepskrachten begeleiden kinderen actief bij het leren kennen en omgaan met de afspraken 
in de groep. Zij leggen uit wat er van het kind verwacht wordt. Zij geven aan welk gedrag bij welke 
situatie hoort. Dit komt naar voren op de volgende momenten: 
 De beroepskracht kondigt het moment van samen aan tafel gaan aan en zegt tegen de 

kinderen: “Gaan jullie nog even de handen wassen?” 
 De kinderen drinken ranja en eten fruit aan tafel. Bij het uitdelen van het fruit zegt de 

beroepskracht: “Iedereen mag twee stukjes fruit pakken van verschillende soorten.” 
 Kinderen die buiten gaan spelen, moeten een geel hesje aan. De beroepskracht vertelt dat ze 

deze afspraak met de kinderen heeft gemaakt, zodat de kinderen van de BSO herkenbaar zijn 
op het schoolplein. 

  
Conclusie: Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarde inzake verantwoorde buitenschoolse 
opvang. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (beroepskrachten) 
 Observatie(s) 
 Website (www.kinderopvang-losser.nl) 
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Personeel en groepen 
 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'Personeel en groepen'. Per aspect 
worden eerst de gegevens beschreven over het kindercentrum. Daarna volgt een oordeel op basis 
van de wettelijke criteria. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
 
Bij BSO de Saller werken twee vaste beroepskrachten. De toezichthouder heeft gecontroleerd of de 
medewerkers geregistreerd en gekoppeld zijn in het personenregister kinderopvang. 
Op dit moment zijn er op deze locatie geen stagiaires of vrijwilligers werkzaam. 
 
Conclusie: Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden inzake verklaring omtrent het gedrag 
en personenregister kinderopvang. 
 
 
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires 
 
De toezichthouder heeft bij de vorige inspectie de diploma's van de vaste beroepskrachten 
beoordeeld. Sinds de vorige inspectie zijn er geen nieuwe beroepskrachten werkzaam bij BSO de 
Saller. 
 
Conclusie: Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarde inzake de opleidingseisen.  
 
 
Aantal beroepskrachten 
 
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). 
 
BSO de Saller biedt opvang aan maximaal 17 kinderen in de leeftijd van 4 t/m 7 jaar. 
Op de dag van het inspectiebezoek worden er 14 kinderen opgevangen met twee beroepskrachten. 
 
Conclusie: Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarde inzake het aantal beroepskrachten. 
 
 
 
Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
 
BSO de Saller maakt gebruik van één groepsruimte. Er worden maximaal 17 kinderen opgevangen 
in één basisgroep. 
 
Conclusie: Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarde inzake stabiliteit van de opvang voor 
kinderen. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (beroepskrachten) 
 Observatie(s) 
 Personen Register Kinderopvang 
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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, 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 1 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) 

 

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 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; 
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder exploiteert en waar 
kinderen worden opgevangen; 
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 
de kinderen die worden opgevangen; 
e. 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 e 
ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling met de in artikel 1.50 derde lid van 
de wet genoemde personen inclusief hemzelf. 
(art 1.48d lid 3 Wet kinderopvang) 
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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 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 
aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
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 Wet kinderopvang; art 15 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9a lid 1 en 2 

Regeling Wet kinderopvang) 

Aantal beroepskrachten 

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 tabel 2 in bijlage 1, onderdeel b, bij het 
besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels; 
- Indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de basisgroep 
verlaten, leidt dit niet tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit 
buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten, ten 
opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2 en 3 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) 



 

9 van 10 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 12-03-2019 

BSO De Saller te Losser 

 

Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : BSO De Saller 
Website : http://www.bsodesaller.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000035099003 
Aantal kindplaatsen : 17 
 
Gegevens houder 
Naam houder : BSO Losser B.V. 
Adres houder : Reekersgaarden 24 
Postcode en plaats : 7582JB Losser 
KvK nummer : 66481864 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Twente 
Adres : Postbus 1400 
Postcode en plaats : 7500BK Enschede 
Telefoonnummer : 053-4876700 
Onderzoek uitgevoerd door :  C. Rook 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Losser 
Adres : Postbus 90 
Postcode en plaats : 7580AB LOSSER 
 
Planning 
Datum inspectie : 12-03-2019 
Opstellen concept inspectierapport : 21-03-2019 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 05-04-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 10-04-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 10-04-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 01-05-2019 
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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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