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Het onderzoek 

 

Onderzoeksopzet 

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

een onaangekondigd incidenteel onderzoek. 

In opdracht van de gemeente Bronckhorst heeft er een incidenteel onderzoek plaatsgevonden om 

de uitbreiding van het aantal kindplaatsen van 12 naar 20 te beoordelen. 

 

Beschouwing 

Feiten kindcentrum: 

BSO De Klimtoren is een onderdeel van Stichting Spelenderwijs. De BSO is gevestigd in basisschool 

De Klimtoren. De BSO beschikt over een eigen ruimte aan de achterkant van de school en mag 

gebruik maken van ruimtes in school. Aan de voorkant van de school bevindt zich het speelterrein 

van de school welke gebruikt wordt door de BSO. Op deze locatie is ook KDV De Klimtoren 

gevestigd. 

 

Inspectiegeschiedenis:  

06-07-2020: inspectie voor registratie; er is een positief advies tot registratie afgegeven. 

26-10-2020: onderzoek na registratie; geen tekortkomingen. 

12-10-2021: jaarlijks onderzoek; Het kindaantal komt niet overeen met de praktijk, dit is met de 

houder besproken en bij de voorwaarde ''Advies aan de gemeente'' is dit aangetekend.   

 

Bevindingen: 

Op 27 oktober 2021 is bij de gemeente Bronckhorst een wijzigingsverzoek binnengekomen voor de 

wijziging van het aantal kindplaatsen bij BSO De Klimtoren van 12 naar 20 kindplaatsen.   

 

Op 02 november 2021 is dit wijzigingsverzoek ontvangen door GGD NOG. 

 

In opdracht van de gemeente Bronckhorst heeft er op 11-11-2021 een incidenteel onderzoek 

plaatsgevonden op basis van een documentenonderzoek en gesprekken met de 

locatieverantwoordelijke. Hieruit is een positief advies voor de uitbreiding van het kindaantal naar 

20 kindplaatsen voortgekomen. 

 

Nadere toelichting is te lezen in onderstaand rapport. 

 

Advies aan College van B&W 

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

Register Kinderopvang (LRK) toe te wijzen. 

 

Er wordt een positief advies gegeven om het kindaantal voor BSO De Klimtoren uit te breiden naar 

20 kindplaatsen. 
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Observaties en bevindingen 

Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen covid-19 en 

ouderparticipatieopvang 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

Een houder mag geen kindercentrum starten voordat de GGD een inspectieonderzoek heeft 

uitgevoerd. Als de gemeente besluit dat de houder mag starten, komt de locatie in het Landelijk 

Register Kinderopvang. Wanneer er wijzigingen zijn, is de houder verplicht om deze door te geven. 

 

De administratie moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Ook moet de houder verplichtingen uit 

eventuele handhaving op tijd zijn nagekomen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 

gelezen en/of besproken is.    

Wijzigingen 

De houder heeft een wijzigingsformulier ingediend bij de gemeente Bronckhorst voor de uitbreiding 

van 12 naar 20 kindplaatsen voor BSO De Klimtoren. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mw. Beuting, 11-11-2021) 

• Wijzigingsformulier exploitatie 

• Landelijk Register Kinderopvang 
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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 

BSO De Klimtoren beschikt over een pedagogisch werkplan (Stichting Spelenderwijs, november 

2021). Hier staat in beschreven hoe er vormgegeven gaat worden aan de twee basisgroepen voor 

de BSO. In het werkplan staat onder andere het volgende beschreven: 

 

Hoofdstuk 3 Bij deze groep mensen voel ik me fijn! 

In de BSO werken we vanuit basisgroepen. Bij de inrichting houden we rekening met de 

samenstelling van de groep, de leeftijden, de verschillende (spel)behoeftes en de 

ontwikkelingsstadia van de kinderen. 

 

3.1.   Hoe ziet onze groep eruit? 

BSO de Klimtoren biedt tijdens de schoolweken naschoolse opvang op de maandag-, dinsdag- en 

donderdagmiddag van 14.00 tot 18.00 uur. De maximale capaciteit bedraagt 20 kindplaatsen. De 

kinderen die BSO De Klimtoren bezoeken, worden opgevangen in 2 lokalen in basisschool De 

Klimtoren. Op maandag- , dinsdag- en donderdagmiddag zijn er meer dan 12 kinderen aanwezig. 

Er werken twee pedagogisch medewerkers op de BSO. De kinderen worden dan verdeeld over twee 

basisgroepen. De oudste kinderen blijven in de eerste basisgroepruimte. Hier is ruimte voor 

maximaal 12 kinderen. De jongste kinderen gaan met 1 pedagogisch medewerker naar het 

voormalige kleuterlokaal in de school. In deze ruimte is ook plek voor maximaal 12 kinderen. 

De kinderen kunnen daarnaast spelen in de speel- leerruimte in de school en de grote zaal in het 

Dorpshuis dat aan de school grenst en van binnenuit bereikbaar is. De jongste kinderen gaan 

samen met de pedagogisch medewerker spelen in andere ruimtes. Met de oudste kinderen worden 

afspraken gemaakt over het zelfstandig spelen in andere ruimtes. 

Welk kind in welke basisgroep zit is bekend bij ouders en kinderen. De ouders van de kinderen die 

een 2e basisgroep bezoeken, tekenen hiervoor het toestemmingsformulier 2e basisgroep. 

Als er 12 of minder kinderen aanwezig zijn, dan worden de kinderen samen opgevangen in de 

eerste basisgroep. 

 

Ook wordt er omschreven hoe en wanneer de twee groepen samengevoegd worden: 
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Samengaan van basisgroepen 

In de schoolvakanties en op roostervrije dagen is de BSO de hele dag geopend. (7:30 tot 18:00). 

Op de erkende feestdagen is de BSO gesloten. 

Voorafgaand aan elke schoolvakantie wordt aan de ouders gevraagd of zij gebruik willen maken 

van de vakantieopvang en worden zij geïnformeerd over de opvangmogelijkheden, het rooster en 

het vakantieprogramma. Dit gebeurt zowel persoonlijk, met een aparte brief en een vakantie flyer. 

Als er in een schoolvakantie maar enkele kinderen zijn dan worden zij – na overleg en met 

toestemming van de ouders – opgevangen op onze BSO-locatie Beinum in Doesburg of BSO De 

Woordhof in Hummelo.  De vaste pedagogisch medewerkers van De Klimtoren gaan dan zoveel als 

mogelijk mee naar deze locatie zodat er voor de kinderen en ouders een vertrouwd gezicht 

aanwezig is. Wij bieden ouders en kinderen ook altijd de mogelijkheid om van tevoren alvast een 

keertje kennis te maken met de andere BSO locaties en de medewerkers. 

 

Conclusie: 

In het pedagogisch beleid van BSO De Klimtoren is voldoende aangetoond dat de houder een 

uitbreiding van 12 naar 20 kindplaatsen mogelijk maakt. Tijdens het jaarlijks onderzoek van 2022 

zal dit verder in de praktijk getoetst worden. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mw. Beuting, 11-11-2021) 

• Wijzigingsformulier exploitatie 

• Pedagogisch werkplan (BSO De Klimtoren Stichting spelenderwijs, november 2021) 

• E-mail locatieverantwoordelijke (16-11-2021) 
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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 

De locatieverantwoordelijke heeft in een mail (dd.16-11-2021) aan de toezichthouder een 

plattegrond van de locatie aangeleverd: 

 

N.a.v. ons verzoek om uitbreiding van de capaciteit van 12 naar 20 kindplaatsen. We hebben 

hiervoor inmiddels een 2e stamgroep beschikbaar zodat de BSO kinderen niet naar de PSG ruimte 

hoeven te gaan. 

Het betreft een leegstaand klaslokaal, de voormalige kleutergroep. Zie de gearceerde ruimte op de 

plattegrond. 

 

De locatieverantwoordelijke geeft het volgende aan over het aantal m²:  

Beide lokalen zijn rond de 45 M2.  

De buitenruimte blijft gelijk, de BSO maakt gebruik van het schoolplein van de school. Dit is 

voldoende voor de aangevraagde 20 kindplaatsen.   

 

Daarnaast wordt het volgende aangegeven: 

Deze ruimte is al ingericht met kleutermeubilair. De jongste kinderen gaan samen met een 

pedagogisch medewerker naar dit lokaal. 

De oudste BSO kinderen blijven met de andere pedagogisch medewerker in de huidige ruimte. 

Het spelmateriaal voor de jongste kinderen gaat mee naar het lokaal. Voor de oudste kinderen is er 

nog behoefte aan extra spelmateriaal, dit wordt samen met de kinderen gekozen. 

 

De locatieverantwoordelijke geeft in haar mail (dd. 16-11-2021) nog het volgende aan over de 

inrichting van het huidige BSO lokaal: 

Ik heb de medewerkers van de locatie al opdracht gegeven om samen met de kinderen te 

overleggen welk speelgoed ze graag willen en wat er nodig is. Ik verwacht dat zij deze materialen 

volgende week bestellen 

 

Conclusie: 

De houder heeft voldoende aangetoond dat er voor 20 kindplaatsen m² binnen- en buitenruimte 

aanwezig zijn die veilig, toegankelijk en passend ingericht is in overeenstemming met het aantal en 

de leeftijd van de op te vangen kinderen. 

Tijdens het jaarlijks onderzoek van 2022 zal dit verder in de praktijk getoetst worden.   
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Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mw. Beuting, 11-11-2021) 

• Wijzigingsformulier exploitatie 

• Plattegrond 

• Pedagogisch werkplan (BSO De Klimtoren Stichting spelenderwijs, november 2021) 

• Informatie beschikbare buitenruimte 

• E-mail locatieverantwoordelijke (16-11-2021) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen covid-19 en 

ouderparticipatieopvang 

 

Wijzigingen 

De houder van een kindercentrum doet van een wijziging in de daartoe aangewezen gegevens 

onverwijld mededeling aan het college, nadat deze wijziging hem bekend is geworden. Hierbij 

verzoekt de houder de gegevens te wijzigen. 

(art 1.47 lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 2 en 3 Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse 

kinderopvang en personenregister kinderopvang) 

 

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 werkwijze, 

maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder d Besluit kwaliteit 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 De Klimtoren 

Website : http://www.spelenderwijs.org 

Vestigingsnummer KvK : 000034562958 

Aantal kindplaatsen : 12 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Stichting Spelenderwijs IJsselgraaf 

Adres houder : Keppelseweg 56 

Postcode en plaats : 6999 AR Hummelo 

KvK nummer : 61142522 

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. D. van der Kolk 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Bronckhorst 

Adres : Postbus 200 

Postcode en plaats : 7255 ZJ HENGELO GLD 
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Planning 

Datum inspectie : 11-11-2021 

Opstellen concept inspectierapport : 23-11-2021 

Zienswijze houder : 23-11-2021 

Vaststelling inspectierapport : 23-11-2021 

Verzenden inspectierapport naar houder : 23-11-2021 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 23-11-2021 

Openbaar maken inspectierapport : 26-11-2021 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

 

Geachte mevrouw van der Kolk 

  

Hartelijk dank voor uw positieve advies op ons verzoek om uitbreiding van onze capaciteit op BSO 

De Klimtoren van 12 naar 20 kindplaatsen. 

  

Met vriendelijke groet, 

Stichting Spelenderwijs IJsselgraaf 

L. Beuting 

 

 

 

 

 

 

 


