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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 

Er is een verkorte inspectie uitgevoerd waarbij de verklaringen omtrent gedrag, diploma's, de 
opvang in groepen en de beroepskracht-kind ratio getoetst is. Ook is het domein veiligheid en 

gezondheid getoetst. 

Tenslotte is er beoordeeld of het voorhanden vloeroppervlak toereikend is voor de opvang van 50 
kinderen. 

 
Beschouwing 

BSO Octopus is onderdeel van Stichting Kinderopvang Swalmen. De houder van deze organisatie 
exploiteert 5 kindercentra. De houder exploiteert twee peuterspeelzalen, twee BSO’s en twee 

kinderdagverblijven in de gemeente Swalmen. 

  
De BSO is gehuisvest in de brede school de Octopus in Swalmen. In het pand is tevens een 

peuterspeelzaal en kinderdagverblijf van de houder gehuisvest. 
  

De BSO deelt de groepsruimte met de peuteropvang. De opvang vindt plaats in een ruime hal die 
grenst aan de groepsruimtes van de dagopvang. 

Het kindercentrum heeft een ruime, aan het pand grenzende buitenspeelplaats. 

  
De kinderen die de BSO bezoeken komen van basisschool de Octopus. 

  
De BSO heeft een viertal basisgroepen. De kinderen zijn op grond van hun leeftijd in één van de 

groepen ingedeeld. 

  
Op BSO Octopus vindt tevens voorschoolse opvang (VSO) plaats. Op de VSO worden op de drukste 

dag maximaal 30 kinderen opgevangen. 
  

De BSO is met 50 kindplaatsen in het Landelijk Register Kinderopvang opgenomen. 
  

Inspectiegeschiedenis 

Het kindercentrum wordt jaarlijks bezocht door de GGD. Onderstaand zijn de bevindingen van de 
inspecties uit 2015 en 2016 beschreven. 

  
Inspectie 09-06-2015 

Tijdens dit regulier onderzoek is geconstateerd dat de getoetste inspectie-items voldoen aan de 

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 
  

Inspectie 24-05-2016 
Tijdens dit verkorte regulier onderzoek is geconstateerd dat de getoetste inspectie items, met 

uitzondering van een punt, voldoen aan de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 
Er is geconstateerd dat niet alle veiligheidsrisico’s met betrekking tot het buiten spelen in de 

inventarisatie zijn meegenomen. 

  
Huidige inspectie 

De huidige inspectie, uitgevoerd op dinsdag 21 maart 2017, betreft een onaangekondigd regulier 
bezoek waarbij alle inspectie-items zijn getoetst. 

  

Tijdens de observatie, die na aankomst uit school heeft plaatsgevonden, vindt de opvang in 3 
basisgroepen plaats. Op de groepen zijn respectievelijk 20, 14 en 9 kinderen aanwezig. Er werken 

5 pedagogisch medewerkers en een vrijwilliger. 
  

De kinderen gaan bij aankomst op de BSO in hun basisgroep aan tafel. Na het eetmoment kunnen 
de kinderen buiten gaan spelen of aan een activiteit deelnemen. 

  

Tijdens de observatie, die voor het grootste deel in de groepsruimte heeft plaatsgevonden, is het 
een drukte van jewelste. De pedagogisch medewerkers beamen dit. Het is naar eigen zeggen een 

‘pittige groep’. Buiten daarentegen, verloopt het samenspel rustig. Er wordt gevoetbald, in de 
huisjes gespeeld en gefietst. 
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Op grond van de met de pedagogisch medewerkers gevoerde gesprekken is gebleken dat zij het 

beleid kennen en op een juiste wijze in de praktijk weten te brengen. 
  

Naar aanleiding van het onderzoek is geconstateerd dat, met uitzondering van drie punten, de 
getoetste inspectie-items voldoen aan de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 

De gecontacteerde overtredingen hebben betrekking op het toestemmingsformulier voor de opvang 

in twee groepen en de beroepskracht-kindratio. Daarnaast is geconstateerd dat er geen risico-
inventarisatie veiligheid is uitgevoerd op de openbare speelplaats waar de oudere kinderen van de 

BSO zelfstandig spelen. 

 
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 

 

Binnen dit domein zijn de volgende pedagogische basisdoelen geobserveerd en beoordeeld: 
  

 emotionele veiligheid; 

 persoonlijke competentie; 
 sociale competentie; 

 overdracht van normen en waarden. 
  

Het pedagogisch beleidsplan is inhoudelijk geen onderdeel van deze inspectie. 
  

 

Pedagogische praktijk 
 

Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het Veldinstrument 
observatie pedagogische praktijk 4 - 13 jaar (2015). 

  

De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 
Gedurende de inspectie is gezien dat de houder zorg draagt voor uitvoering van het pedagogisch 

beleidsplan. De werkwijze sluit aan bij hetgeen er in het plan beschreven is. 
  

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid. 
Observatie-instrument: 'Er heerst een ontspannen, open sfeer in de groep’ 

De kinderen van groep 1 worden in het schoolgebouw opgehaald. De oudere kinderen komen 

zelfstandig naar het BSO-lokaal. 
  

Tijdens de observatie is gezien dat de kinderen zich op hun gemak voelen. Er heerst een ietwat 
uitgelaten sfeer. De kinderen bewegen zich vrij in de ruimte en kiezen, na het tafelmoment 

zelfstandig hun activiteit. 

  
Kinderen die ervoor kiezen om binnen te spelen biedt men een knutselactiviteit aan. De kinderen, 

die aapjes knutselen, zijn geconcentreerd aan het knutselen. Een ander groepje kinderen speelt 
tafelvoetbal. Een groepje jongens is druk in de weer met de grote blokken. 

  
Door met leeftijdsdifferentiatie in de basisgroepen te werken, verblijven de kinderen tijdens het 

eetmoment in een groep met kinderen van hun eigen leeftijd. 

  
De pedagogisch medewerkers werken op vaste dagen. De groepssamenstelling is ‘vast’. Kinderen 

ontmoeten steeds dezelfde groepsgenootjes en de pedagogisch medewerkers. 
  

Observatie-instrument: 'De beroepskrachten communiceren met de kinderen' 

Tijdens de observatie is gezien dat de pedagogisch medewerkers veel met de kinderen in gesprek 
zijn. Waar nodig gaan de pedagogisch medewerkers door de knieën. Men draagt steeds zorg voor 

oogcontact. 
  

De kinderen worden voorbereid op wat er komen gaat. Als de kinderen aan tafel zitten, licht één 
van de pedagogisch medewerkers het middagprogramma toe. 

  

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
persoonlijke competentie te komen. 

Observatie-instrument: ‘Kinderen hebben de mogelijkheid om (leer)ervaringen op te doen dankzij 
de groep, spelmateriaal, activiteitenaanbod en inrichting’  

Tijdens de observatie is gezien dat de inrichting van de ruimte is afgestemd op de leeftijd van de 

kinderen. In de groepsruimte zijn diverse speelhoekjes ingericht. Er is onder meer een huishoek, 
een poppenhoek en een autohoek. Ook staat er een tafelvoetbalspel in de ruimte en kunnen de 
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kinderen bouwen met de grote stapelblokken. Er zijn diverse kasten met spelletjes, 
constructiemateriaal en knutselmateriaal. Er is een lego-tafel en een ‘dieren-tafel’. 

  
De buitenspeelplaats is als een ‘zone-park’ ingericht. Er is een onder meer een ‘verkeersplein’ en 

een zandbak voor de kinderen. 
  

De kinderen worden in hun zelfstandigheid gestimuleerd en op hun verantwoordelijkheid 

aangesproken. Dit blijkt onder meer uit het feit dat de kinderen van groep 2 mogen oefenen om 
zelfstandig naar de BSO-ruimte te komen. De pedagogisch medewerkers houden op de 

achtergrond een oogje in het zeil om te zien of dat goed gaat. 
  

Op de BSO werkt men met een activiteitenplanning. De week van de inspectie staat in het teken 

van het thema ‘Dieren’. Er is een activiteitenprogramma uitgewerkt waarin suggesties staan die 
gedurende de 2 weken van dit thema zoals gedaan kan worden. Er staan naast geheugenspelletjes 

en 'raadspelletjes' ook motorische activiteiten in het programma opgenomen. 
  

Observatie-instrument: 'De beroepskrachten ondersteunen en stimuleren de ontwikkeling van 
(individuele) kinderen'  

De kinderen worden in hun zelfstandigheid gestimuleerd. Kinderen die aapjes knutselen krijgen 

instructies zodat ze er zelf mee aan de slag kunnen. 
  

In het kader van het thema ‘dieren’ is er een bezoek aan een dierenarts gepland. De kinderen 
hebben zelf vragen moeten bedenken zie ze aan de arts willen gaan stellen. 

Ook staat er een raadselspel, het geheugenspel ‘papagaaien’ en rijmen met dieren op het 

programma. 
  

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
sociale competentie te komen. 

Observatie-instrument: 'De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in onderlinge interactie' 
De pedagogisch medewerkers stimuleren het samenspel. Dit doet men onder meer door 

groepsactiviteiten aan te bieden. 

Navraag leerde dat men buiten bijvoorbeeld verstoppertje of spelletjes zoals 'Annemaria Koekoek’ 
speelt. Ook ‘Schipper mag ik overvaren’ is in trek. Daarnaast spelen de kinderen graag 

tikspelletjes. In de week voorafgaand aan het onderzoek heeft men bijvoorbeeld olifanten-tikkertje 
gespeeld. 

  

Navraag leerde dat men soms kookactiviteiten met de kinderen doet. Zo heeft men bijvoorbeeld 
samen ‘pizza’s' van schijfjes stokbrood gebakken. 

  
Op de buitenspeelplaats zijn balspellen populair. De vrijwilliger neemt actief deel aan het spel. 

Kinderen worden zo gestimuleerd om mee te doen. 
  

Wanneer 3 kinderen met de grote bouwblokken aan het spelen zijn en een ander groepje jongens 

zich in het spel mengt en dit dreigt over te nemen, vraagt de pedagogisch medewerker de 3 
jongens, die het spel gestart zijn, of zij het akkoord vinden als de anderen zich aansluiten. Men 

leert de kinderen voor zichzelf op te komen en verantwoordelijkheid te nemen. 
  

Tijdens het bezoek is één van de kinderen voor het laatst op de BSO. Het meisje wordt door de 

pedagogisch medewerkers in het zonnetje gezet. Het meisje  moet voor het Nederlands 
kampioenschap snowboarden hard gaan trainen. De kinderen applaudisseren voor het feit dat ze 

aan het kampioenschap deel gaat nemen. 
Er wordt opgemerkt dat, als ze dat wil, ze in de nabije toekomst gerust op bezoek mag komen om 

nog een keer gezellig bij te kletsen. 
  

Overdracht normen en waarden 

'Observatie-instrument: ‘Afspraken, regels en omgangsvormen zijn herkenbaar aanwezig en 
worden toegepast’. 

Dat regels bekend zijn blijkt onder meer uit het feit dat, als een pedagogisch medewerker het 
woord wil, ze haar hand in de lucht steekt en een vinger voor haar mond houdt. Dit is voor de 

kinderen een teken dat ze graag even de aandacht wil (en ze dus even moeten luisteren). Het 

gebaar wordt door een aantal kinderen overgenomen. 
  

Als een kind op een regel gewezen wordt, legt men steeds uit waarom die afspraak ertoe doet. Als 
een groepje jongens de grote blokken die bestemd zijn om mee te bouwen gebruiken als 
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klimelement, laat de pedagogisch medewerker hen weten dat dit niet de bedoeling is met als 
toelichting dat er zo ongelukken kunnen gebeuren. 

  
Aandachtpunt normen en waarden 

Wanneer het spel met de bouwblokken erg rumoerig verloopt laat de pedagogisch medewerker de 
kinderen (naar eigen zeggen in steeds wisselende samenstelling) weten dat als ze niet rustiger 

spelen, de blokken opgeruimd moeten worden. 

Tijdens de observatie is deze waarschuwing tot 4 keer herhaald zonder dat er ingegrepen werd. 
Een collega heeft uiteindelijk de jongens gevraagd de blokken op te ruimen en voorgesteld dat ze 

buiten gaan spelen. 
Door consequent op te treden kan meer duidelijkheid gegeven worden. 

  

Conclusie 
Op basis de observatie is geconstateerd, dat de pedagogische praktijk voldoet. 

 
Gebruikte bronnen: 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mw. Marlin van den Hoogen, 
beleidsmedewerker) 

 Interview (pedagogisch medewerkers) 

 Observaties 
 Pedagogisch beleidsplan (juni 2016) 
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Personeel en groepen 

 

Binnen dit domein zijn de medewerkers gecontroleerd op een passende beroepskwalificatie en een 

geldige verklaring omtrent het gedrag (VOG). 
  

Daarnaast is de beroepskracht-kindratio en de opvang in basisgroepen beoordeeld. 
  

 

Verklaring omtrent het gedrag 
 

De VOG van de 5 pedagogisch medewerkers die op de dag van het onderzoek op de BSO 
werkzaam zijn, is ingezien. Ook is de VOG van een vrijwilliger beoordeeld. 

De medewerkers beschikken over een geldige verklaring omtrent het gedrag. 
 

 

Passende beroepskwalificatie 
 

Het diploma van de 5 pedagogisch medewerkers die op de dag van het onderzoek op de BSO 
werkzaam zijn, is ingezien. 

De beroepskrachten beschikken over een geldige beroepskwalificatie conform de CAO 

kinderopvang. 
 

 
Opvang in groepen 

 
De BSO heeft 4 basisgroepen. 

De kinderen zijn op grond van hun leeftijd in één van de groepen ingedeeld. 

  
Formulier opvang 2e stamgroep: 

Het door de houder opgestelde formulier waarop ouders toestemming geven voor de opvang in 2 
groepen, voldoet niet aan de voorschriften. 

  

Op het formulier, dat is van een kind dat incidenteel op de samengevoegde groep Roze en Blauw 
wordt opgevangen, is niet aangegeven in welke 2 basisgroepen het kind eventueel opgevangen kan 

worden. Op het door de houder opgestuurde formulier is aangegeven dat een kind of op BSO 
Octopus of op BSO Doezjendpoot kan worden opgevangen. 

  
Daarnaast is er op het formulier niet aangegeven voor welke periode deze afspraak gemaakt is, 

terwijl dat wel een wettelijke eis is. 

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

voldaan. 
 

 
 

 Een kind kan in één andere basisgroep dan de vaste basisgroep worden opgevangen, indien 
de ouder hiertoe/daarvoor vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven voor een bepaalde 

periode. 
(art. 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art. 6 lid 11 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen)  

   

 
Beroepskracht-kindratio 

 
Op grond van de bezettingslijsten en de personeelsroosters is gebleken dat er gedurende een 

periode van 3 weken op twee dagen aantoonbaar onvoldoende personeel op de basisgroepen wordt 
ingezet. 

  

Aandachtpunt daglijsten: 
De namen van de kinderen staan op een aantal lijsten waarbij met een markeerstift is aangegeven 

op welke groep (kleur) ze daadwerkelijk ingedeeld zijn. Bij de controle van deze lijsten is 
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meermaals geconstateerd dat de oorspronkelijke kleur gecorrigeerd is. De naam van een kind is 
bijvoorbeeld eerst blauw gemarkeerd waarna vervolgens de blauwe kleur ‘overschreven’ is door 

een groene marker. Het is hierdoor niet altijd duidelijk wat de exacte groepsgrootte op de 
verschillende dagen is geweest. 

  
De geconstateerde overtreding betreft de volgende data: 

 

Week 10:  
Op dinsdag 7-3 zijn er op groep blauw 11 kinderen en één pedagogisch medewerker aanwezig. 

  
Week 11: 

Op donderdag 16-3 zijn er op groep geel 15 kinderen en één pedagogisch medewerker aanwezig. 

  
Verder is het volgende gesignaleerd: 

Op dinsdag 21-2 zijn er op groep groen 14 kinderen aanwezig. Er werkt één pedagogisch 
medewerker en één stagiaire terwijl hier 2 pedagogisch medewerkers ingepland moeten worden. 

  
De houder heeft kenbaar gemaakt dat er op die dag een pedagogisch medewerker ziek is 

uitgevallen en dat er daarom gekozen is voor de incidentele inzet van een 3e jaars stagiaire 

(hetgeen conform de voorschriften is). 
 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 

 

 
 

 De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig 

aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste: 
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 4 jaar.  

- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar.  

Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal 
beroepskrachten berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 3 en 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen)   
OF 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig 
aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste: 

- 2 beroepskrachten en een extra volwassene per 30 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 

8 jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 4 en 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen)  

   

Gebruikte bronnen: 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mw. Marlin van den Hoogen, 
beleidsmedewerker) 

 Interview (pedagogisch medewerkers) 

 Observaties 
 Toestemmingsformulieren 

 Verklaringen omtrent het gedrag 
 Diploma's beroepskrachten 

 Presentielijsten (week 9, 10 en 11) 

 Personeelsrooster (week 9, 10 en 11) 



 

10 van 17 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 21-03-2017 
De Octopus te Swalmen 

 

Veiligheid en gezondheid 

 

Binnen dit domein zijn de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid gecontroleerd op inhoud en 

volledigheid. Onder andere is gekeken naar de datum van inventarisatie en of de inhoud de actuele 
situatie betreft. In de praktijk wordt gekeken naar de kennis van de beroepskrachten met het 

beleid veiligheid en gezondheid. 
  

Ook is het vierogenprincipe en de kennis van de meldcode kindermishandling in de praktijk 

beoordeeld. 
  

 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

 
De risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid is in januari 2017 door de beleidsmedewerker 

uitgevoerd. Bij het in kaart brengen van de risico’s is de format gebruikt van de door het LCHV en 

Stichting Consument en Veiligheid ontwikkelde methodes. 
  

De preventieve maatregelen zijn onder meer in de huisregels en een aantal protocollen vastgelegd. 
Er zijn naar aanleiding van de meest recente risico-inventarisatie geen bijzonderheden naar voren 

gekomen. 

  
Desalniettemin heeft de houder ‘actieplannen’ uitgewerkt. Deze actieplannen zijn bedoeld om reeds 

gemaakte afspraken opnieuw onder de aandacht van de pedagogisch medewerkers te brengen. 
  

De beleidsmedewerker heeft kenbaar gemaakt dat men een personeelsportal heeft, waarin 
beleidsdocumenten en de risico-inventarisatie zijn opgenomen. De pedagogisch medewerkers 

moeten die stukken zelf inzien en dan digitaal aangegeven dat ze de documenten daadwerkelijk 

gelezen hebben. de in januari 2017 opgestelde risico-inventarisatie bleek niet in deze 
personeelsportal ter inzage aanwezig. 

De beleidsmedewerker heeft aangegeven dat de risico-inventarisatie geagendeerd is voor de 
teamvergadering die is gepland voor dinsdagavond na het inspectiebezoek. 

  

In het in 2016 opgestelde rapport is het volgende gerapporteerd: 
 

'De risico-inventarisatie veiligheid beschrijft niet de actuele situatie: 
- op het buitenterrein staan twee plastic buitenspeelhuisjes. Deze zijn niet opgenomen in de risico-

inventarisatie. Tijdens de observatie blijkt dat een kind een raampje van het huisje dicht maakt en 
een ander kind er met een vinger tussen blijft zitten. 

Ook gaat een kind op het speelhuisje staan om het schoon te maken. Doordat het materiaal van 

plastic is kan dat risico's opleveren. 
De plastic speeltoestellen zijn wel geschikt voor privé-gebruik maar ze zijn niet toegerust voor het 

(zware) intensieve gebruik in de kinderopvang en zeker niet geschikt voor de leeftijdsgroep 4 - 13 
jaar, 

- de risico-inventarisatie beschrijft de risico's niet van de niet-aangrenzende buitenruimte welke 

door de kinderen ook wordt gebruikt; alle in de praktijk aanwezige risico's dienen immers 
geïnventariseerd te zijn. 

  
Uit interviews blijkt dat de kinderen vanaf een bepaalde leeftijd alleen naar dit 

buitenterrein kunnen gaan om daar zonder toezicht van een beroepskracht te mogen spelen. De 
ouders hebben hiervoor schriftelijke verklaringen getekend. Het feit dat dit gebeurt (het zonder 

toezicht buiten het eigen speelterrein gaan spelen) staat nergens beschreven. Het is de 

verantwoordelijkheid van de houder om tijdens het verblijf van de kinderen bij bso Octopus 
gezonde, veilige en verantwoorde kinderopvang te bieden. Ook als dat tijdens bso-tijd op plekken 

is die niet direct bij de locatie van de houder behoren.' 
 

Tijdens het uitgevoerde onderzoek is gebleken dat er nog steeds geen de risico-inventarisatie is 

uitgevoerd voor deze risico-inventarisatie. 
De coördinator van de BSO heeft kenbaar gemaakt dat het gebruik van deze buitenruimte ter 

discussie staat. Naar eigen zeggen zijn er, als de kinderen van de tussenschoolse opvang (hetgeen 
niet onder de Wet Kinderopvang valt) op deze buitenruimte spelen, het afgelopen jaar enkele 

incidenten op deze buitenruimte geweest. In de week voorafgaand is er bijvoorbeeld in kind met 



 

11 van 17 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 21-03-2017 
De Octopus te Swalmen 

zijn been klem komen te zitten bij de trap van een speeltoestel. Ze gaf aan dat de gemeente 
voornemens is de speelplaats anders in te gaan richten. 

  
Een tweede knelpunt dat in 2016 in het rapport genoemd is, heeft betrekking op de plastic 

speelhuisjes (waarbij een vinger van een kind bekneld raakte) die op de buitenspeelplaats staan. 
Op dit punt heeft de houder wel actie ondernomen. De deurtjes en raampjes zijn uit de huisjes 

verwijdert waardoor dit gevaar is weggenomen. 

  
Aandachtpunt gezondheid 

Tijdens de inspectie blijkt dat de kinderen na aankomst op de BSO (voordat er fruit en een koekje 
gegeten wordt) hun handen niet wassen. Navraag bij meerdere pedagogisch medewerker leert dat 

men hier alleen op toeziet als kinderen naar het toilet gaan. Op dit punt wijkt men af van het 

binnen de organisatie vastgestelde beleid. Omdat het een incident betreft is dit niet meegenomen 
in de beoordeling. 

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

voldaan. 
 

 
 

 De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 
1 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk)  

   

 

Meldcode kindermishandeling 

 
De houder gebruikt de meest recente versie van de meldcode (juli 2013). Deze meldcode voldoet 

aan de voorschriften. 
  

Naar aanleiding van gesprekken met de beroepskrachten blijkt dat men weet welke stappen men 
moet nemen bij een vermoeden en op welke signalen men moet letten. 

 

Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mw. Marlin van den Hoogen, 

beleidsmedewerker) 
 Interview (pedagogisch medewerkers) 

 Observaties 

 Risico-inventarisatie veiligheid (23-1-2017) 
 Risico-inventarisatie gezondheid (23-1-2017) 

 Actieplan veiligheid 
 Protocol A. P.Hygie ̈ne 

 Huisregels BSO 

 Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling 
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Accommodatie en inrichting 

 

Binnen dit domein is de binnenruimte beoordeeld. Hierbij gaat het om het aantal vierkante meters 

beschikbaar per kind en de inrichting van de ruimte. 
  

 
Binnenruimte 

 

De BSO heeft één grote groepsruimte die men deelt met de peuterspeelzaal. 
  

Tijdens het in 2016 opgestelde inspectierapport is het volgende opgenomen: Het zal bij een 
eerstvolgende inspectie getoetst dienen te worden of de locatie groot genoeg is om 50 BSO-

kinderen te kunnen opvangen. 
  

Het oppervlak van de groepsruimte bedraagt ± 120 m². 

Naast de groepsruimte kan men gebruik maken van de gymzaal van school (±180 m²). 
  

Uitgaande van 50 kindplaatsen bedraagt het voorhanden oppervlak 6 m² per kind. 
 

 

Buitenspeelruimte 
 

De buitenspeelplaats die door de peuters wordt gebruikt is als een zogenaamd ‘zone-park’ 
ingericht. Er is een onder meer ‘verkeersplein’ en een ruimte waar levend ganzenbord gespeeld kan 

worden. 
Ook is er een zandbak en een speelhuisje voor de kinderen. 

  

Er zijn voldoende vierkante meters voor de opvang van 50 kinderen. 
 

Gebruikte bronnen: 
 Observaties 

 Plattegrond 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogische praktijk 

De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
persoonlijke competentie te komen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 

sociale competentie te komen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum 
exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven na 1 maart 

2013. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang 
van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee 

maanden. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger is niet ouder dan 
twee jaar. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 en 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)  

Opvang in groepen 

De opvang vindt plaats in basisgroepen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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De basisgroep bestaat uit maximaal twintig kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot de leeftijd waarop 

het basisonderwijs voor die kinderen eindigt. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)   

OF 
De basisgroep bestaat uit maximaal dertig kinderen in de leeftijd van 8 jaar tot de leeftijd waarop 

het basisonderwijs voor die kinderen eindigt. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Een kind kan in één andere basisgroep dan de vaste basisgroep worden opgevangen, indien de 
ouder hiertoe/daarvoor vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven voor een bepaalde periode. 
(art. 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art. 6 lid 11 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Beroepskracht-kindratio 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste: 

- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 4 jaar.  
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar.  

Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten 

berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 3 en 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen)   

OF 
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 

kinderen in de groep bedraagt ten minste: 
- 2 beroepskrachten en een extra volwassene per 30 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 

jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 4 en 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt 
afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid op voor alle voor kinderen toegankelijke 
ruimtes in een kindercentrum, waaronder de buitenspeelruimte. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub 
a Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, 
buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk) 

De houder beschrijft de veiligheidsrisico’s op de thema’s: verbranding, vergiftiging, verdrinking, 
valongevallen, verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en 
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn, 

respectievelijk worden genomen in verband met de veiligheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de veiligheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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De registratie van ongevallen bevat per ongeval de aard en plaats van het ongeval, het jaar waarin 

het ongeval zich heeft voorgedaan en een overzicht van getroffen maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 3 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 

de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie gezondheid op. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, 
buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk) 

De houder beschrijft de gezondheidsrisico’s op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu, 

buitenmilieu en medisch handelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en 
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn 

respectievelijk worden genomen in verband met de gezondheidsrisico’s, alsmede de samenhang 

tussen de gezondheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 

de vastgestelde risico-inventarisatie gezondheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Meldcode kindermishandeling 

De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld die ten minste de volgende 

elementen bevat: 

- een stappenplan voor het omgaan met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 
- toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen; 

- specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld; 
- specifieke aandacht voor de wijze waarop personeel moet omgaan met vertrouwelijke gegevens. 
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2a Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

 

Accommodatie en inrichting 

Binnenruimte 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² passend ingerichte binnenspeelruimte 

beschikbaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Buitenspeelruimte 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3 m² buitenspeelruimte beschikbaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : De Octopus 
Website : http://www.kinderopvangswalmen.nl 

Aantal kindplaatsen : 50 

 
Gegevens houder 

Naam houder : Stichting Kinderopvang Swalmen 
Adres houder : Gevaren 3 

Postcode en plaats : 6071BP Swalmen 

Website : www.kinderopvangswalmen.nl 
KvK nummer : 12066832 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Limburg-Noord 

Adres : Postbus 1150 

Postcode en plaats : 5900BD VENLO 
Telefoonnummer : 088-1191200 

Onderzoek uitgevoerd door :  Ad Koch 
 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Roermond 
Adres : Postbus 900 

Postcode en plaats : 6040AX ROERMOND 
 

Planning 
Datum inspectie : 21-03-2017 

Opstellen concept inspectierapport : 13-04-2017 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 09-05-2017 

Verzenden inspectierapport naar houder : 10-05-2017 
Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 10-05-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 17-05-2017 
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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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