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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 behorende 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. 
Tijdens dit inspectieonderzoek zijn aanvullende voorwaarden getoetst binnen de domeinen 
'Veiligheid en gezondheid' en 'Personeel en groepen'. 

 
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 
en inspectie-item verder uitgewerkt. 
  
Feiten over kindercentrum 
Buitenschoolse opvang De Veldzijde maakt onderdeel uit van de organisatie 'BSO Losser B.V.' De 
BSO is gehuisvest in openbare basisschool Veldzijde en heeft de beschikking over één 
groepsruimte. 
Het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) laat zien dat er maximaal 19 kinderen kunnen worden 
opgevangen. 
Tijdens de schoolweken zijn de openingstijden op maandag, dinsdag en donderdag van 14.00-
18.00 uur en op woensdag van 12.15-18.00 uur. De voorschoolse opvang is op maandag-, 
dinsdag- en donderdagochtend van 7.00-8.30 uur geopend. In de vakantieweken is de BSO op elke 
doordeweekse dag geopend op een andere locatie. 
  
Inspectiegeschiedenis 
  
 4 augustus 2016, onderzoek voor registratie. Er bestaat geen bezwaar tegen opname in het 

LRKP met 19 kindplaatsen. 
 2 november 2016, onderzoek na registratie. Er zijn geen tekortkomingen geconstateerd. 
 20 september 2017, jaarlijks onderzoek. Er zijn geen tekortkomingen geconstateerd. 
  
Bevindingen op hoofdlijnen 
Dit jaarlijks onderzoek laat zien dat er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden. Binnen de 
conceptfase is een tekortkoming binnen het domein 'personeel en groepen' opgelost.  

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

 

Pedagogisch klimaat 
 
Tijdens dit onderzoek is het pedagogisch beleidsplan (werkplan) beoordeeld en is er geobserveerd 
of de beroepskracht handelt naar de pedagogische basisdoelen in het algemeen en het pedagogisch 
beleidsplan specifiek. 
  
De pedagogische basisdoelen zijn: 
  
 De emotionele veiligheid 
 De persoonlijke competentie 
 De sociale competentie 
 De overdracht van normen en waarden 
  
 
Pedagogisch beleid 
 
De toezichthouder heeft het pedagogisch beleidsplan van BSO De Veldzijde, het protocol uitstapjes 
en het stagebeleid ontvangen en beoordeeld. 
Deze documenten bevatten een concrete beschrijving ten aanzien van:  
  
 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 bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden 

gesignaleerd en ouders worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere 
ondersteuning; 

 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; 

 De werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen. 
 De wijze waarop kinderen kunnen wennen aan een nieuwe basisgroep waarin zij zullen worden 

opgevangen; 
 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 
minimum aantal 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; 

 De aard en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de basisgroep kunnen verlaten; 
 Het beleid ten aanzien van het gebruik kunnen maken van buitenschoolse opvang gedurende 

extra dagdelen. 
  
De volgende items zijn niet van toepassing op deze locatie: 
  
 De omgang met de basisgroep bij activiteiten in groepen groter dan dertig kinderen; 
 De wijze waarop meertalige buitenschoolse opvang in het kindercentrum wordt vormgegeven. 
  
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden binnen het domein 'pedagogisch klimaat'. 
 
 
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. 
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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 en 
structuur wordt geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en 
geborgen kunnen voelen. 
  
Er heerst een ontspannen, open sfeer in de groep. 
  
Observatie: 
Het welbevinden van de kinderen is redelijk tot goed. De kinderen zijn ontspannen bezig met hun 
spel. 
Bij binnenkomst van de toezichthouder zijn er 4 kinderen aanwezig in de groepsruimte van de 
BSO. Er wordt nog gewacht met het eten van de lunch op twee kinderen die met de taxi 
worden gebracht. De vier aanwezige kinderen spelen vrij in de groepsruimte. Eén kind is aan het 
tekenen en drie kinderen spelen een rollenspel met de poppenkast. Ze genieten er zichtbaar van en 
tonen blijdschap en plezier. 
  
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: 
De beroepskracht 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. 
De beroepskracht en de kinderen hebben een gesprek over het broodbeleg. De beroepskracht 
vraagt: "En wat heb jij op je boterham X?" X antwoordt met: "Appelstroop." Het gesprek gaat 
verder over hoe sterk je wordt van appelstroop. Eén kind zegt dat hij heel sterk is. De 
beroepskracht zegt: "Heb jij wel spierballen?" Het kind laat zijn spierballen zien en antwoordt met: 
"Ja, ik kan zo een olifant optillen!" De beroepskracht en de kinderen lachen. De beroepskracht 
zegt: "Jij bedoelt vast een speelgoed olifant!" Het kind blijft in zijn rol en houdt vol dat het om een 
olifant gaat die leeft. De beroepskracht zegt dat ze daar wel benieuwd naar is en dat ze dat graag 
eens wil zien. De beroepskracht toont haar betrokkenheid door met aandacht naar het individuele 
kind te luisteren en aan te sluiten op de inhoud en de reikwijdte van wat een kind vertelt. 
  
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 beroepskrachten ondersteunen de kinderen in hun onderlinge interactie. 
  
Observatie: 
De beroepskracht begeleidt interacties tussen kinderen. Zij helpt de kinderen actief om sociale 
vaardigheden met leeftijds- en/ of groepsgenootjes te ontwikkelen. Bijvoorbeeld leren delen, 
wachten of naar elkaar luisteren. Dit blijkt onder andere uit de volgende situatie: 
Tijdens het buitenspelen wil een kind graag op een fiets waar een ander kind al op fietst. Hij vraagt 
dit niet aan het andere kind maar kijkt boos. De beroepskracht ziet dit en vraagt: "Wat is er aan de 
hand X?" Het kind vertelt nu dat hij graag op de fiets wil. De beroepskracht vraagt aan X of hij het 
al netjes gevraagd heeft? Het kind geeft aan van niet. "Dat kun je dan even doen, maar niet zo 
boos kijken hoor."geeft de beroepskracht aan. Het kind schudt zijn hoofd en de beroepskracht 
vraagt of zij het zal vragen. Dit wil het kind wel. De beroepskracht geeft het goede voorbeeld en 
vraagt aan het kind op de fiets of X er op mag. Het kind op de fiets wil dit liever niet. De 
beroepskracht zegt tegen X dat hij niet op deze fiets mag maar dat hij het misschien wel zelf kan 
vragen aan een ander kind dat ook een fietsje heeft. X vraagt vervolgens zelf aan een ander kind 
of hij op het fietsje mag fietsen. Dit kind geeft aan dat het mag en X kan op de fiets. 
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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. 
  
Beroepskrachten vervullen een voorbeeldfunctie in spreken en handelen. 
  
Observatie: 
De beroepskracht geeft kinderen het goede voorbeeld van sociale vaardigheden. Ze is vriendelijk, 
luistert en leeft mee. De beroepskracht communiceert in heldere taal en met een correcte 
woordkeuze. 
Eén kind is net nieuw op deze BSO. De beroepskracht kent het kind maar ziet hem voor de eerste 
keer op deze locatie. Tijdens het tafelmoment vraagt ze aan hem: "Is het vandaag je eerste 
woensdag hier of ben je vorige week ook geweest?" Het kind vertelt dat hij vorige week ook op 
deze locatie is geweest. De beroepskracht herhaalt dit voor alle kinderen en zegt: "X is nu voor de 
tweede keer bij ons." Er volgt een kort gesprek waarin zij doorvraagt naar de naam van de school 
waar hij op zit. 
Als ze klaar zijn met eten vraagt ze aan een kind: "Wil jij aan X het fietsenhok laten zien?" Het kind 
wil niet fietsen en wil dus ook liever niet naar het fietsenhok. "Ok", zegt de beroepskracht, "dan 
laat ik het je even zien." Het kind is tevreden met deze oplossing. 
  
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de voorwaarde inzake verantwoorde buitenschoolse opvang. Tijdens het 
interview en vanuit de observatie blijkt dat de beroepskrachten voldoende op de hoogte zijn van 
het pedagogisch beleids-/werkplan. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Protocol (uitstapjes) 
 Pedagogisch beleidsplan (BSO de Veldzijde) 
 Stagebeleid 
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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 
 
De toezichthouder heeft de verklaringen omtrent gedrag van alle werkzame beroepskrachten op 
deze locatie gecontroleerd, evenals de verklaringen van één stagiaire en één vrijwilliger. 
De stagiaire en de vrijwilliger waren ten tijde van het inspectiebezoek op 12-9-2018 niet 
geregistreerd en gekoppeld in het personenregister kinderopvang. 
Op 15-9-2018 en op 18-9-2018 zijn deze personen alsnog geregistreerd en gekoppeld in het 
personen register kinderopvang. Hierdoor voldoet de houder tijdens de conceptfase alsnog aan de 
voorwaarde. 
  
Conclusie 
Er wordt aan de gestelde voorwaarden inzake de verklaringen omtrent het gedrag voldaan. 
 
 
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen 
 
De toezichthouder heeft de diploma's van alle werkzame beroepskrachten op deze locatie 
gecontroleerd. 
  
Conclusie  
Er wordt voldaan aan de voorwaarde inzake 'Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen'. 
 
 
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). 
  
Het inspectiebezoek heeft plaatsgevonden op woensdagmiddag 12 september 2018. Er waren op 
dat moment 6 kinderen aanwezig met 1 beroepskracht en 1 stagiaire. 
  
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de voorwaarde 'Aantal beroepskrachten'. 
 
 
Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
 
Er wordt gewerkt in één basisgroep van maximaal 19 kinderen. De kinderen van deze basisgroep 
zijn in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. 
  
Uit het interview met de beroepskracht blijkt dat er wordt gewerkt met het mentorschap en dat alle 
kinderen zijn onderverdeeld. De mentor is voor de ouders en het kind aanspreekpunt bij vragen 
over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind. Gesprekken over de ontwikkeling en het 
welbevinden van het kind vinden plaats aan het einde van de opvangdag en op verzoek van ouders 
of beroepskracht. Ouders hebben een brief ontvangen met daarin wie de mentor van hun kind is. 
  
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden inzake 'stabiliteit van de opvang voor kinderen'. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (beroepskracht) 
 Personen Register Kinderopvang 
 Diploma's beroepskrachten 
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 Presentielijsten (week 37) 
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Veiligheid en gezondheid 
 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'Veiligheid en gezondheid'. Per 
aspect worden eerst de gegevens beschreven over het kindercentrum. Daarna volgt een oordeel op 
basis van de wettelijke criteria. 
  
 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 
De toezichthouder heeft de benodigde documenten opgevraagd en geconstateerd dat alle 
werkzame beroepskrachten gekwalificeerd zijn voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen 
conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere regels.  
  
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de gestelde voorwaarde binnen het domein 'Veiligheids- en 
gezondheidsbeleid'. 
 
Gebruikte bronnen: 
 EHBO certificaten (beroepskrachten) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder 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) 

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 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 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 minimum aantal 
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. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de aard 
en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de basisgroep kunnen verlaten. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder b 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) 



 

11 van 14 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 12-09-2018 

BSO De Veldzijde te Losser 

Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde buitenschoolse opvang, draagt de houder 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 een kindercentrum 
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 op basis van het 
burgerservicenummer, met de in artikel 1.50 derde lid van de Wet genoemde personen inclusief 
hemzelf. 
(art 1.48d lid 2 en 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 kan de persoon zijn 
werkzaamheden aanvangen. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen 

Beroepskrachten en beroepskrachten meertalige buitenschoolse opvang beschikken over een voor 
de werkzaamheden passende opleiding en bewijsstukken. De beroepskwalificatie-eisen en 
bewijsstukken die voor beroepskrachten worden genoemd in de meest recent aangevangen cao 
Kinderopvang en cao Sociaal Werk, Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening worden 
aangemerkt als beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken voor een passende opleiding.  
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) 
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Aantal beroepskrachten 

De verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 
kinderen in een basisgroep (beroepskracht-kindratio) wordt bepaald op grond van tabel 2 in bijlage 
1a, onderdeel b bij het besluit en de daarbij behorende rekenregels.  
Gebruik kan worden gemaakt van de rekentool op de website www.1ratio.nl  
 
In afwijking hiervan kunnen 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, 
met dien verstande dat ten minste de helft van het aantal beroepskrachten wordt ingezet. 
 
Indien bij buitenschoolse opvang per dag ten minste tien aaneengesloten uren opvang wordt 
geboden, kunnen, op vrije dagen van de basisschool of tijdens de schoolvakanties, in afwijking van 
het aantal minimaal in te zetten beroepskrachten, voor ten hoogste drie uren per dag minder 
beroepskrachten worden ingezet. Dit met inachtneming van de in het pedagogisch beleidsplan 
vastgestelde tijden waarop minder beroepskrachten kunnen worden ingezet dan minimaal vereist 
op grond van de beroepskracht-kindratio alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan 
wordt afgeweken.   
 
Gedurende de uren dat minder beroepskrachten worden ingezet wordt ten minste de helft van het 
aantal vereiste beroepskrachten ingezet. De afwijkende inzet kan op de dagen van de week 
verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder a en 16 lid 1, 2 en 4 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 1a, onderdeel b van het Besluit kwaliteit kinderopvang.  
Het vereiste van opvang in één basisgroep geldt niet: 
- indien kinderen bij activiteiten als beschreven in het pedagogisch beleidsplan de basisgroep 
verlaten;   
- indien met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders het kind gedurende een 
tussen houder en ouders overeengekomen periode worden opgevangen in één andere basisgroep 
dan de vaste basisgroep. 
De eis ten aanzien van de maximale groepsgrootte geldt niet indien kinderen bij activiteiten als 
beschreven in het pedagogisch beleidsplan de groep verlaten. 
(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 periodiek 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 Wet kinderopvang; art 18 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder 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 art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 8 
Regeling Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : BSO De Veldzijde 
Website : http://www.bso-desaller.nl 
Aantal kindplaatsen : 19 
 
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 :  M. Dijkgraaf 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Losser 
Adres : Postbus 90 
Postcode en plaats : 7580AB LOSSER 
 
Planning 
Datum inspectie : 12-09-2018 
Opstellen concept inspectierapport : 19-09-2018 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 04-10-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 08-10-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 08-10-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 25-10-2018 
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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. 
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