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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 gedaan 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. 

 

Op het moment dat dit onderzoek is uitgevoerd heerst er een pandemie. Om verdere verspreiding 

van het Corona-virus te voorkomen heeft de toezichthouder tijdens het onderzoek de richtlijnen 

van het RIVM in acht genomen. Het onderzoek is hierdoor in aangepaste vorm uitgevoerd. 

Vanwege de coronacrisis is het bezoek op de locatie zo kort mogelijk gehouden.  

Er heeft een documentenonderzoek en een interview plaatsgevonden met de 

houder/beroepskracht. 

 

De pedagogische praktijk maakt in dit onderzoek geen onderdeel uit van de toetsing.  

De locatie is vanwege het coronavirus kort bezocht. 

De houder/ beroepskracht is bevraagd ten aanzien van de pedagogische praktijk. Hiervan is een 

beschrijving terug te lezen bij ‘Het pedagogisch klimaat; pedagogisch beleid'. 

Beschouwing 

Buitenschoolse opvang Buiten BSO in het Wild heeft tot voor kort de naam gehad van BSO 

Yonathan Buiten ZIJN. Het is een kleinschalige Buiten-BSO in Eefde. 

De BSO gevestigd op het adres Boedelhofweg 108. Dit betreft het scoutingterrein van Jan van 

Riebeeck in Eefde. De BSO maakt gebruik van de voorzieningen van het scoutinggebouw en heeft 

hier een eigen groepsruimte tot de beschikking. 

 

De opvang is vooral gericht op de natuur en het ondernemen en beleven van buitenactiviteiten. 

De houder biedt onder meer bushcraft-activiteiten aan. 

 

Inspectiegeschiedenis 

• Jaarlijks onderzoek van 25-02-2014: er zijn overtredingen geconstateerd betreffende domein 

veiligheid en gezondheid. 

• Jaarlijks onderzoek van 31-03-2015: de houder heeft herstel doorgevoerd en de overtredingen 

opgeheven. Er nieuwe overtredingen geconstateerd op het domein personeel en groepen, 

veiligheid en gezondheid en ouderrecht. 

• Incidenteel onderzoek 25-01-2016: waarbij mondeling een bevel is aangezegd aan de houder 

van BSO Yonathan Buiten ZIJN vanwege het exploiteren van de BSO op een niet in het LRK 

geregistreerd adres. 

• Tweede bezoek op 1-02-2016 waarbij de houder aantoonbaar heeft gemaakt dat de 

maatregelen uit het schriftelijk bevel van 25-01-2016 zijn opgevolgd. De BSO vindt plaats op 

het in het LRKP opgenomen adres Boedelhofweg 108 te Eefde. De bij de inspectie van 31-03-

2015 geconstateerde overtredingen zijn door de houder hersteld. 

• Jaarlijks onderzoek 10-10-2017: er zijn geen overtredingen geconstateerd. 

• Jaarlijks onderzoek 22-11-2018: er zijn geen overtredingen geconstateerd. 

• Jaarlijks onderzoek 12-08-2019: er zijn geen overtredingen geconstateerd. 

 



 

4 van 18 

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 30-11-2020 

Buiten BSO in het Wild te Eefde 

Bevindingen 

Buiten BSO in het Wild voldoet niet volledig aan de getoetste kwaliteitseisen, er is een overtreding 

geconstateerd op het domein Veiligheid en gezondheid. 

  

Verdere toelichting is te lezen in onderstaand inspectierapport. 

 

Advies aan College van B&W 

De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 

 

De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 

 

De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder 

duidelijk hoe hij 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 hij 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. 

 

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

gelezen en/of besproken is.   

Pedagogisch beleid 

De houder heeft de pedagogische werkwijze beschreven in het volgende beleidsdocument: 

Pedagogisch beleidsplan Buiten BSO in het Wild 2020. 

 

Tijdens het interview met een beroepskracht blijkt dat zij voldoende op de hoogte is van het 

pedagogisch beleid. Zij heeft uitgelegd via voorbeelden hoe zij in de praktijk de omschreven visie 

vormgeeft.  

 

Conclusie: 

Er wordt voldaan aan de onderzochte voorwaarden van verantwoorde dagopvang. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevrouw Ruysink) 

• Interview (beroepskracht) 

• Observatie(s) 

• Landelijk Register Kinderopvang 

• Pedagogisch beleidsplan 
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Personeel en groepen 

 

De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 

 

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. 

 

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

gelezen en/of besproken is.   

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De wijze waarop de houder zijn beleid voert met betrekking tot de Verklaringen omtrent Gedrag is 

op basis van een steekproef onderzocht. De steekproef is bepaald door te toetsen of een gedeelte 

van het personeel dat ten tijde van het onderzoek op de locatie aanwezig was, in het bezit is van 

een VOG die voldoet aan de wettelijke voorschriften. Dit is beoordeeld door te toetsen of zij zijn 

ingeschreven en gekoppeld in het PRK (Persoonsregister Kinderopvang). 

 

Conclusie: 

De beroepskrachten die op basis van de steekproef zijn onderzocht zijn ingeschreven en 

gekoppeld in het personenregister kinderopvang. 

Opleidingseisen 

De wijze waarop de houder zijn beleid voert met betrekking tot de beroepskwalificaties, is op basis 

van een steekproef onderzocht. De steekproef is bepaald door te toetsen of een gedeelte van het 

personeel dat ten tijde van het onderzoek op de locatie aanwezig was, in het bezit is van een 

geldende beroepskwalificatie. 

 

Uit een beoordeling van de diploma’s en getuigschriften blijkt dat de beroepskrachten in het bezit 

zijn van een beroepskwalificatie conform CAO.  

  

De pedagogisch beleidsmedewerkster van BSO Buiten BSO in het wild beschikt over een voor de 

werkzaamheden passende opleiding. 
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Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 

stagiaires 

Er worden door de houder voldoende beroepskrachten ingepland voor het aantal kinderen dat 

wordt opvangen. 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De houder schrijft in het pedagogisch beleidsplan het volgende: 

"Vanaf januari 2019 hebben we een externe coach: X die ons in het pedagogisch werk coacht. 

Iedere pedagogisch medewerker wordt zowel individueel als in de groep (groeps-coaching) 

gecoacht. Iedere PM-er krijgt een aanbod om een scholing/cursus te volgen." 

 

De houder heeft een overzicht van 2019 en 2020 getoond waarbij de hoeveelheid coachingsuren 

die aan de beroepskrachten is gegeven staat beschreven. 

 

Conclusie: 

Aan de voorwaarde is voldaan.  

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

De opvang vindt plaats in één basisgroep. Op deze locatie mogen 15 kinderen worden opgevangen. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevrouw Ruysink) 

• Personenregister Kinderopvang 

• Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 

• Presentielijsten 

• Personeelsrooster 

• Pedagogisch beleidsplan 

• Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 

• Overzicht inzet pedagogisch beleidsmedewerker(s) 
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Veiligheid en gezondheid 

 

De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 

 

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 

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 met een beschrijving van wat er bekeken, 

gelezen en/of besproken is.   

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder heeft het document Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid van Buitenschoolse opvang in 

het Wild oktober 2020 toegestuurd. 

 

Uit de beoordeling van het beleid wordt duidelijk dat beschreven is welke risico's de opvang van 

kinderen van deze BSO met zich meebrengt. Tevens is de handelswijze beschreven indien deze 

risico's zich verwezenlijken. 

 

In de inleiding van het plan schrijft de organisatie het volgende: 

"Mede door dit beleidsplan wordt duidelijk gemaakt hoe we op onze locatie te werk gaan. Het 

beleidsplan heeft als doel de kinderen en medewerkers een zo veilig en gezond mogelijke werk, 

speel en leefomgeving te bieden waarbij kinderen beschermd worden tegen risico’s met ernstige 

gevolgen en leren omgaan met kleine risico’s." 

  

In het beleidsplan zijn o.a. de volgende risico's met grote gevolgen voor de veiligheid omschreven: 

• Vallen van hoogte 

• Vergiftiging 

• Verbranding 

• Verdrinking 

• Verdrinking 
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In het beleidsplan staat de wijze waarop kinderen wordt geleerd om te gaan met risico's waarvan 

de gevolgen beperkt zijn als volgt omschreven: 

"Bij Buiten BSO in het Wild zijn willen we de kinderen een zo veilig en gezond mogelijke opvang 

bieden. En….we willen de kinderen ook stimuleren om te ont-dekken, te ervaren. We willen de 

kinderen positief uitdagen, stimuleren dingen zelf te doen. We beschermen kinderen daarom tegen 

onaanvaardbare/grote risico’s. Een keer vallen, een bult een schaafwond een snijwondje een klein 

brandwondje kunnen gebeuren. Is dat erg? Kinderen leren door vallen en opstaan. Het leven wordt 

geoefend! Wij als begeleiders hebben de taak de onaanvaardbare risico’s heel scherp in beeld te 

hebben en houden 

  

In het beleid is opgenomen welke maatregelen er zijn genomen om signalen van 

grensoverschrijdend gedrag en kindermishandeling te herkennen en de handelswijze indien deze 

risico's zich verwezenlijken is beschreven. 

  

In het beleid is vastgelegd hoe de houder ervoor zorg gaat dragen dat het veiligheidsbeleid en 

gezondheidsbeleid inzichtelijk is en dat er sprake is van een cyclisch geheel. 

 

In het beleid V&G is de achterwachtregeling beschreven. 

 

Uit het interview met de beroepskracht wordt duidelijk dat er in de praktijk wordt gehandeld 

conform het beleid. De beroepskracht kan voorbeelden benoemen van risico's en welke 

maatregelen worden getroffen om de veiligheid en gezondheid te waarborgen. Tevens is de 

beroepskracht bekend met wat wordt verstaan onder grensoverschrijdend gedrag. 

 

Uit het gesprek met de houder en het rooster blijkt dat er een beroepskracht alleen op de groep 

wordt ingezet die niet is gekwalificeerd voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen conform de 

in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere regels.  

 

Conclusie: 

De houder beschikt over een veiligheids- en gezondheidsbeleid dat de verplichte elementen bevat 

echter op de BSO is te niet allen tijde ten minste één volwassene aanwezig die gekwalificeerd is 

voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan 

deze kwalificatie gestelde nadere regels. 

 

Uit bovenstaande constatering(en)/ bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 

voldaan:  

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

Regeling Wet kinderopvang) 
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Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De houder is in het bezit van een actuele meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.  

De meldcode voldoet aan de gestelde eisen. 

 

Uit het interview met de aanwezige beroepskracht blijkt deze is op de hoogte van de inhoud, zo 

kan ze onder andere het stappenplan benoemen, kent de mogelijke signalen weet wat Veilig Thuis 

is en waarvoor deze organisatie in te schakelen is en heeft voldoende kennis m.b.t. het inschakelen 

van de vertrouwensinspecteur.  

 

Conclusie: 

Aan de onderzochte voorwaarde wordt voldaan. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevrouw Ruysink) 

• Interview (beroepskracht) 

• Observatie(s) 

• EHBO-certificaten 

• Beleid veiligheid- en gezondheid 

• Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

• Pedagogisch beleidsplan 
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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) 

 

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) 

 

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 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) 
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Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding 

zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 

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

- in afwijking hiervan op grond van het Besluit kwaliteit kinderopvang art.16 lid 4 minder 

beroepskrachten zijn ingezet. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De houder van het kindercentrum zet de pedagogisch beleidsmedewerker voor het coachen van 

beroepskrachten bij de uitvoering van hun werkzaamheden en de totstandkoming en 

implementatie van pedagogische beleidsvoornemens voor het vereiste aantal uren in. Het minimaal 

aantal uren inzet wordt jaarlijks bepaald op grond van de rekenregels in het besluit. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 17 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum bepaalt jaarlijks, indien hij meer dan één kindercentrum 

exploiteert, de wijze waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch 

beleidsmedewerkers worden ingezet, verdeelt over de verschillende kindercentra en legt dit 

schriftelijk vast zodat dit inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. De houder geeft de 

verdeling zodanig vorm dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van 

de werkzaamheden. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 17 lid 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) 
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Veiligheid en gezondheid 

 

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. 

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

Regeling Wet kinderopvang) 

 

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

 

De houder of voorgenomen houder van een kindercentrum stelt het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid schriftelijk vast en verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder 

evalueert, en indien nodig actualiseert, het veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden 

na opening van het kindercentrum. Daarna houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid 

actueel. 

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

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid 

samen met de beroepskrachten een continu proces is van het vormen van beleid, implementeren, 

evalueren en actualiseren. 

(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de 

opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich meebrengt, waarbij in ieder 

geval wordt ingegaan op: 

- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen; 

- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen; 

- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, 

stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen. 

(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is 

aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, 

teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het 

risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich 

verwezenlijken. 

(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een beschrijving in algemene zin van de wijze waarop 

kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen voor de veiligheid en 

gezondheid van kinderen beperkt zijn en welke derhalve niet zijn aan te merken als voornaamste 

risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid en gezondheid en als risico op 

grensoverschrijdend gedrag. 

(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en 

gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, 

beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders. 

(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder e 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. 

(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder f en art 16 lid 5 en 6 Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 
 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De houder van een kindercentrum stelt voor het personeel een meldcode vast waarin stapsgewijs 

wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan 

en die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden.  

De door de houder voor het personeel vast te stellen meldcode bevat ten minste de volgende 

elementen: 

a. een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan door het 

personeel met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;  

b. een afwegingskader op basis waarvan het personeel het risico op en de aard en de ernst van het 

huiselijk geweld of de kindermishandeling weegt en dat het personeel in staat stelt te beoordelen 

of sprake is van dusdanig ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling, dan wel van een 

vermoeden daarvan, dat een melding is aangewezen; 

c. een toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen van 

het stappenplan, inclusief vermelding van de functie van degene die eindverantwoordelijk is voor 

de beslissing over het al dan niet doen van een melding; 

d. indien van toepassing, specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld, die speciale 

kennis en vaardigheden van personeel vereisen;  

e. specifieke aandacht voor de wijze waarop het personeel omgaat met gegevens waarvan zij het 

vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden. 

(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang; art 14 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het door de houder van een kindercentrum in de meldcode vastgestelde stappenplan bevat ten 

minste de volgende stappen: 

a. het in kaart brengen van de signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 

b. collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het advies- en meldpunt huiselijk geweld en 

kindermishandeling (Veilig Thuis) of een deskundige op het gebied van letselduiding; 

c. een gesprek met de ouders en, indien mogelijk, het kind; 
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d. het toepassen van het afwegingskader, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b; 

e. het beslissen over: 

  - het doen van een melding, en 

  - het inzetten van de noodzakelijke hulp. 

(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang; art 14 lid 1 onder a en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 

(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze, dat hij 

onverwijld in overleg treedt met de vertrouwensinspecteur kinderopvang, indien hem bekend is 

geworden dat een bij de onderneming werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft 

gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die 

gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang. Indien uit het overleg blijkt dat sprake is 

van een redelijk vermoeden dat een persoon zich schuldig heeft gemaakt aan een dergelijk misdrijf 

doet de houder onverwijld aangifte bij een opsporingsambtenaar en stelt hij de 

vertrouwensinspecteur kinderopvang onverwijld in kennis. 

(art 1.51b lid 1, 2 en 5 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, 

indien het een bij de houder werkzaam persoon op enigerlei wijze bekend is geworden dat een 

ander ten behoeve van die houder werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft 

gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die 

gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang, deze persoon de houder van het 

kindercentrum daarvan onverwijld in kennis stelt. 

Indien degene die van het vermoeden op de hoogte moet worden gesteld dezelfde persoon is als 

degene die zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan dit misdrijf, is artikel 1.51c lid 1 en 

2 Wet kinderopvang van toepassing. 

(art 1.51b lid 3, 4 en 5 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, 

indien een bij de onderneming werkzaam persoon bekend is geworden dat de natuurlijke persoon 

die tevens houder is zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de 

zeden of mishandeling jegens een kind dat gebruik maakt van de door de houder geboden 

kinderopvang, deze persoon in contact kan treden met de vertrouwensinspecteur kinderopvang en 

in geval van een redelijk vermoeden onverwijld aangifte doet bij een daartoe aangewezen 

opsporingsambtenaar. 

(art 1.51c Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Buiten BSO in het Wild 

Website : http://www.buitenbsoinhetwild.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000008187777 

Aantal kindplaatsen : 15 

 

Gegevens houder 

Naam houder : mevr. A.J. Ruysink 

Website : www.buitenbsoinhetwild.nl 

KvK nummer : 08187777 

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 :  J. Huberts 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Lochem 

Adres : Postbus 17 

Postcode en plaats : 7240 AA LOCHEM 

 



 

17 van 18 

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 30-11-2020 

Buiten BSO in het Wild te Eefde 

Planning 

Datum inspectie : 30-11-2020 

Opstellen concept inspectierapport : 17-12-2020 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 17-12-2020 

Verzenden inspectierapport naar houder : 17-12-2020 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 17-12-2020 

Openbaar maken inspectierapport : 22-12-2020 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 


