Inspectierapport
BSO Buitenhof (BSO)
Bachlaan 23
6865EN Doorwerth
Registratienummer 207882733

Toezichthouder:
In opdracht van gemeente:
Datum inspectie:
Type onderzoek:
Status:
Datum vaststelling inspectierapport:

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden
Renkum
08-01-2018
Jaarlijks onderzoek
Definitief
30-01-2018

Inhoudsopgave
Inhoudsopgave ................................................................................................................... 2
Het onderzoek ................................................................................................................. 3
Observaties en bevindingen .............................................................................................. 4
Overzicht getoetste inspectie-items ................................................................................... 9
Gegevens voorziening ..................................................................................................... 12
Gegevens toezicht .......................................................................................................... 12
Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum .......................................................................... 13

2 van 13
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 08-01-2018
BSO Buitenhof te Doorwerth

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 dit onderzoek zijn niet alle items beoordeeld, omdat er sprake is van een zogeheten
risicogestuurd toezicht. Op basis van het model risicoprofiel zijn de onderzoeksactiviteiten bepaald.
Deze onderzoeksactiviteiten richten zich primair op de kwaliteit van de dagelijkse praktijk
en enkele inspectie-items die voortkomen uit de nieuwe wetgeving IKK (Innovatie en Kwaliteit
Kinderopvang).
Beschouwing
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over de
buitenschoolse opvang (BSO) en de inspectiegeschiedenis, volgen de belangrijkste bevindingen.
Deze worden elders in het rapport per domein verder uitgewerkt.
Feitelijke gegevens van de buitenschoolse opvang
BSO Buitenhof is onderdeel van kinderopvangorganisatie De Speelboerderij en biedt opvang aan
maximaal 40 kinderen in 2 leeftijdsgerichte basisgroepen.
De Speelboerderij heeft drie locaties voor kinderopvang en vier locaties voor buitenschoolse
opvang in de gemeente Renkum (Heelsum, Doorwerth, Renkum). De Buitenhof bevindt zich naast
basisschool de Dorendal in Doorwerth.
Inspectiegeschiedenis
De afgelopen jaren zijn er geen overtredingen geconstateerd.
Belangrijkste bevindingen op hoofdlijnen
De beroepskrachten zijn tijdens het onderzoek gedeeltelijk op de hoogte van de wetswijzigingen.
Een week na het onderzoek op locatie staat een teamoverleg gepland waarbij alle veranderingen
aan bod zijn gekomen. De documenten zijn aangepast en voldoen aan de voorwaarden. Tijdens de
observatie heeft de toezichthouder geconcludeerd dat de beroepskrachten handelen volgens het
beleid.
Conclusie
Bij BSO Buitenhof wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden.
Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Binnen dit domein is bekeken of de houder nieuwe onderwerpen in het pedagogisch beleidsplan
heeft beschreven.
In het kader van het bieden van verantwoorde buitenschoolse opvang, heeft de toezichthouder in
de praktijk bekeken of de houder ervoor zorgt dat:

Kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen voelen.

Kinderen motorische, taalkundige, creatieve en cognitieve vaardigheden kunnen ontwikkelen.

Kinderen spelenderwijs sociale kennis en vaardigheden bijgebracht krijgen.

Kinderen op een open manier kennismaken met de algemeen aanvaarde waarden en normen
in de samenleving.
De observatie heeft plaatsgevonden op beide groepen: Kindertuin (leeftijd 4-6 jaar) en Boomhut
(leeftijd 6-8 jaar). Bij binnenkomst mochten de kinderen vrij spelen. Daarna gingen zij gezamenlijk
aan tafel, waarbij er plannen werden gemaakt voor na het fruit eten en drinken.
Pedagogisch beleid
De houder heeft een pedagogisch beleidsplan opgesteld en een pedagogisch werkplan voor
o.a. BSO Buitenhof.
De toezichthouder heeft dit document onderzocht en beoordeeld op basis van o.a. de volgende
nieuwe wettelijk vastgelegde onderdelen per 1 januari 2018:
- vormgeving verantwoorde kinderopvang
- vormgeving mentorschap
- signalering en doorverwijzing
- taakbeschrijving andere volwassenen
- 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.
Alle nieuwe onderdelen zijn beschreven. De houder heeft enkele toevoegingen beschreven, zoals
het beschrijven wanneer de houder niet afwijkt van de beroepskracht-kindratio (de houder had al
wel beschreven wanneer er wel wordt afgeweken).
Conclusie
Er wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden.
Verantwoorde buitenschoolse opvang
Op 16 januari zijn de beroepskrachten in een teamvergadering op de hoogte gebracht van de
wetswijzigingen. De wijzigingen zijn in de praktijk gebracht. Ieder kind heeft bijvoorbeeld een
mentor toegewezen gekregen en dit is ook bij ouders bekend gemaakt door middel van een
nieuwsbrief.
In het kader van het bieden van verantwoorde buitenschoolse opvang, draagt de houder in ieder
geval zorg voor de onderstaande, vetgedrukte aspecten van het pedagogisch klimaat. Hierbij houdt
de houder rekening met de ontwikkelingsfase waarin kinderen zich bevinden.

4 van 13
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 08-01-2018
BSO Buitenhof te Doorwerth

Emotionele veiligheid
Kennen/ herkennen (4-12)
"De beroepskrachten kennen ieder kind in de groep; ze kennen hen bij naam en weten persoonlijke
bijzonderheden (bijv. karakter, hobby, allergieën). In het contact met het kind wordt die kennis
gebruikt".
Observatie Boomhut:
Drie meiden zijn aan het tekenen aan tafel. De beroepskracht gaat erbij zitten en maakt een
praatje met het groepje. Al snel hebben ze het over huisdieren. De beroepskracht vraagt gericht
naar het huisdier van de kinderen, ze kent hun persoonlijke situatie. Tegen een jongen die erbij
komt staan, zegt ze dat hij misschien wel dierenarts wordt later of in ieder geval iets met natuur
gaat doen.
Observatie Kindertuin:
Tijdens het fruit eten mogen de kinderen één voor één vertellen wat ze in de vakantie hebben
gedaan. Een jongen vertelt dat hij pannenkoeken heeft gegeten. De beroepskracht vraagt of hij die
zelf heeft gemaakt en is verbaasd te horen dat hij niet heeft meegeholpen. Van het koekjes bakken
in de herfstvakantie weet de beroepskracht dat hij heel goed is in bakken.
Ontwikkeling van motorische, taalkundige, creatieve en cognitieve vaardigheden
Verrijken (4-12)
"De beroepskrachten geven passende steun bij het ontdekken en verrijken van
spelmogelijkheden".
Observatie Boomhut:
De beroepskracht vraagt aan een jongen wat hij wil doen. Hij weet het niet. "Waarom ga je niet
meebouwen met de Kapla?", vraagt de beroepskracht. De jongen wil dat uiteindelijk wel, maar
vraagt of de beroepskracht het wil vragen. Dat doet ze. Ze helpt hem op weg door vragen te
stellen over wat hij kan gaan bouwen.
Observatie Kindertuin:
De kinderen mogen op een groot wit vel gaan tekenen wat ze graag in 2018 willen doen. De
beroepskracht schrijft er daarna het verhaal bij. De kinderen kunnen hun creativiteit erin kwijt en
ze leren ook verwoorden wat ze bedoelen.
Sociale kennis en vaardigheden
Participatie / kinderinspraak
Kinderen van de Boomhut beslissen zelf wat het thema voor de komende 6 weken wordt en welke
activiteiten ze hierbij willen doen. Het is de eerste dag na de kerstvakantie en de kinderen mogen
na het fruit eten hun ideeën opschrijven.
Overdracht van normen en waarden
Uitleg en instructie (4-12)
"De beroepskrachten begeleiden (nieuwe) kinderen actief bij het leren kennen en omgaan met de
afspraken in de groep. Zij leggen uit wat er van het kind verwacht wordt".
Observatie Kindertuin:
De beroepskracht ziet dat een meisje zand uit de zandtafel gooit. Ze gaat naar haar toe en vraagt
of ze nog weet wat de afspraak is van spelen met het zand.
Het meisje is het hulpje van de dag. Zij mag de zandloper pakken. "Weet je nog hoe het moet?
Loop maar langs de kindjes en zeg maar dat ze nog 5 minuten mogen spelen".
Conclusie
Er wordt voldaan aan de voorwaarden uit het Pedagogisch klimaat.

Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Beleidsmedewerker, mevr. B. Paternotte- de
Haardt/ mevr. I. Massier)

Interview (Beroepskrachten)

Observaties

Pedagogisch beleidsplan (pedagogisch beleidsplan van BSO kinderopvangcentrum de
Speelboerderij, 2018)

Pedagogisch werkplan (BSO Werkplan BSO Buitenhof, 2018)

Notulen teamoverleg (teamoverleg 16-1-2018)
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Personeel en groepen
Binnen dit domein is gekeken naar:




Verklaringen omtrent het gedrag (VOG's) van de beroepskrachten en stagiaires (indien van
toepassing).
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen (indien van toepassing).
De beroepskracht-kindratio en samenstelling van de basisgroepen (stabiliteit van de opvang
voor kinderen).

Verklaring omtrent het gedrag
De VOG's van de beroepskrachten die werkzaam zijn op de BSO, zijn tijdens voorgaande
onderzoeken al bekeken en goedgekeurd. Zij werken allen reeds meerdere jaren op de BSO.
Er zijn momenteel geen vrijwilligers en stagiaires werkzaam bij BSO Buitenhof.
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen
De beroepskrachten die werkzaam zijn op de BSO hebben een diploma dat aan de gestelde eisen
voldoet. De diploma's zijn al tijdens voorgaande onderzoeken bekeken.

Aantal beroepskrachten
In de twee basisgroepen was op de dag van het onderzoek de verhouding tussen het aantal
ingezette beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen (=beroepskracht-kindratio) in
overeenstemming met de gestelde eisen:



In basisgroep Kindertuin ving één beroepskracht 10 kinderen op.
In basisgroep Boomhut vingen twee beroepskrachten 18 kinderen op.

Aan het begin of aan het einde van de BSO tijd kan een half uur worden afgeweken van de
beroepskracht-kindratio. Er zijn dan in ieder geval minstens de helft van het aantal benodigde
beroepskrachten op de locatie aanwezig.
Conclusie
Er wordt voldaan aan de gestelde voorwaarde.
Stabiliteit van de opvang voor kinderen
De opvang vindt plaats in 2 basisgroepen:



Kindertuin, met maximaal 20 kinderen in de leeftijd van 4-6 jaar
Boomhut, met maximaal 20 kinderen in de leeftijd van 6-8 jaar

Op de dag van het onderzoek staan op de Kindertuin 12 kinderen geplaatst en op de Boomhut 16.
Er gaan twee kinderen van de Kindertuin spelen op de Boomhut. De ouders hebben hiervoor
getekend en deze kinderen vinden het leuk om bij de grotere kinderen te spelen. Hier kijken ze
altijd naar, vertelt de beroepskracht. Ze geeft een voorbeeld van kinderen die liever niet in de
Boomhut spelen en dit wordt gerespecteerd.
Wanneer de kinderen de stamgroep verlaten, bijvoorbeeld met buiten spelen, gaat er altijd een
beroepskracht mee.
Conclusie
Er wordt voldaan aan de gestelde voorwaarde.

6 van 13
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 08-01-2018
BSO Buitenhof te Doorwerth

Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Beleidsmedewerker, mevr. B. Paternotte- de
Haardt/ mevr. I. Massier)

Interview (Beroepskrachten)

Observaties

Verklaringen omtrent het gedrag

Diploma's beroepskrachten
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Veiligheid en gezondheid
Binnen dit domein heeft de toezichthouder de werkwijze in de praktijk betreft veiligheid en
gezondheid onderzocht. Hierbij is getoetst of kinderen opgevangen worden in een veilige en
gezonde omgeving en of er in de praktijk voldoende maatregelen genomen zijn om eventuele
risico's zo effectief mogelijk te reduceren.
Ook is de aanwezigheid van een volwassene met een geldig kinder-EHBO certificaat getoetst.
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder inventariseert de veiligheids- en gezondheidsrisico's met behulp van de risico-monitor.
Deze monitor is aangepast op de wetswijzigingen. Echter, op 8 januari was deze nog niet in de
lucht, geeft de houder aan.
Met het digitale programma kunnen QuickScans uitgevoerd worden om de risico’s in kaart te
brengen. Per kwartaal wordt een onderwerp centraal gesteld. In groepjes worden de QuickScans
uitgevoerd en de uitkomsten wordt besproken tijdens een teamoverleg. Hier komen
vervolgens actieplannen uit voort.
Op 16 januari heeft het teamoverleg plaatsgevonden waar het veiligheids- en gezondheidsbeleid
besproken is.
Gedurende de observatie handelden de beroepskrachten conform het beleid.
Alle beroepskrachten hebben een certificaat eerste hulp aan kinderen behaald. De certificaten zijn
geldig tot juni 2018. De aanbieder is aangesloten bij het Oranje Kruis en voldoet hiermee aan de
richtlijnen.
Conclusie
Er wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Beleidsmedewerker, mevr. B. Paternotte- de
Haardt/ mevr. I. Massier)

Interview (Beroepskrachten)

Observaties

Notulen teamoverleg (teamoverleg 16-1-2018)
EHBO certificaten: https://www.ehbo-oosterbeek.nl/
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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 2a 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 2b 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 2c 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 3a en 16 lid 2 en 4 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 3b 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 3e Besluit kwaliteit kinderopvang)

Verantwoorde buitenschoolse opvang
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)
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Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag
De houder en de personen werkzaam bij een onderneming waarmee de houder het kindercentrum
exploiteert, zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven vanaf 1 maart
2013.
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang)

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is aan de
houder van een kindercentrum overgelegd, voordat deze persoon zijn werkzaamheden aanvangt.
De verklaring omtrent het gedrag is bij aanvang van de werkzaamheden niet ouder dan twee
maanden.
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang)

Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiair of uitzendkracht moet voordat deze persoon
zijn werkzaamheden voor de eerste maal aanvangt aan de houder van een kindercentrum zijn
overgelegd. De verklaring omtrent het gedrag is bij aanvang van de werkzaamheden niet ouder
dan twee maanden. Deze verplichting geldt vervolgens uiterlijk iedere twee jaar, te rekenen vanaf
de dag van afgifte van de meest actuele verklaring omtrent het gedrag.
Bij iedere volgende houder ten behoeve waarvan de stagiair of de uitzendkracht in die periode van
maximaal twee jaar werkzaam is, overlegt hij telkens de meest actuele verklaring omtrent het
gedrag.
(art 1.50 lid 4 en 8 Wet kinderopvang)

Een verklaring omtrent het gedrag van een vrijwilliger moet voordat deze persoon zijn
werkzaamheden voor de eerste maal aanvangt aan de houder van een kindercentrum zijn
overgelegd. De verklaring omtrent het gedrag is bij aanvang van de werkzaamheden niet ouder
dan twee maanden. Deze verplichting geldt vervolgens uiterlijk iedere twee jaar, te rekenen vanaf
de dag van afgifte van de meest actuele verklaring omtrent het gedrag.
(art 1.50 lid 4 en 9 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 de cao welzijn en maatschappelijke dienstverlening (cao sociaal werk), 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 3a 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)

Veiligheid en gezondheid
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder 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 art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)

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; bijlage bij de Aanwijzing van geregistreerde certificaten voor de kinderopvang
inzake het met goed gevolg afgesloten onderricht dat in elk geval het verlenen van eerste hulp aan kinderen
omvat)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen

: BSO Buitenhof
: http://www.despeelboerderij.nl
: 40

Gegevens houder
Naam houder
Adres houder
Postcode en plaats
Website
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

:
:
:
:
:
:

Kinderopvangcentrum De Speelboerderij B.V.
Broekhorst 3
6866NN Heelsum
www.despeelboerderij.nnl
09139265
Ja

Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Onderzoek uitgevoerd door

:
:
:
:
:

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden
Postbus 5364
6802EJ ARNHEM
0800-8446000
Suzanne Duchateau

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Renkum
: Postbus 9100
: 6860HA OOSTERBEEK

Gegevens toezicht

Planning
Datum inspectie
Opstellen concept inspectierapport
Zienswijze houder
Vaststelling inspectierapport
Verzenden inspectierapport naar houder
Verzenden inspectierapport naar
gemeente
Openbaar maken inspectierapport

:
:
:
:
:
:

08-01-2018
23-01-2018
Niet van toepassing
30-01-2018
30-01-2018
30-01-2018

: 06-02-2018
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
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