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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 aangekondigd onderzoek na registratie. 
Dit onderzoek op 19 november 2014 bij buitenschoolse opvang De Sterren heeft plaats gevonden 
binnen drie maanden na registratie. Tijdens dit onderzoek zijn alle voorwaarden die op deze locatie 
van toepassing zijn, beoordeeld. De houder was tijdens dit onderzoek aanwezig. 

 
Beschouwing 

  
Feiten over het kindercentrum 
Buitenschoolse opvang (BSO) de Sterren is een kleinschalige BSO. Deze is gehuisvest in 
wijkcentrum De Hommel in de wijk Sint Marten te Arnhem. De houders zijn de zussen Natasha en 
Tania Broekhuisen. 
  
Deze BSO is gestart op 15 oktober 2014. 
BSO De Sterren is een professionele aanbieder van kinderopvang met in dezelfde groepsruimte: 
     •  dagopvang voor kinderen van 2 tot 4 jaar (KDV) 
     •  buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar (BSO) 
  
Inspectiegeschiedenis 
Op 15 september 2014 heeft een aangekondigde inspectie i.v.m opname in het Landelijk Register 
Kinderopvang en Peuterspeelzalen plaatsgevonden. 
  
Bevindingen op hoofdlijnen 
Tijdens dit onderzoek zijn op de onderzochte items geen overtredingen geconstateerd. 
  
Conclusie 
Geconcludeerd kan worden dat men bij BSO De sterren aan de meeste voorwaarden van de Wet 
kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen voldoet. 
  
Op verzoek van de gemeente Arnhem is het domein grensoverschrijdend gedrag toegevoegd en 
beoordeeld, zie hiervoor de bijlage van dit inspectierapport. 
  
De inspectie is in een prettige sfeer verlopen waarbij de beroepskracht en de houder de 
toezichthouder hebben voorzien van informatie. 

 
Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Binnen dit domein zijn de volgende competenties geobserveerd en beoordeeld: 
• emotionele veiligheid; 
• persoonlijke competentie; 
• sociale competentie; 
• overdracht van normen en waarden. 
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk is gebruik gemaakt van het Veldinstrument 
observatie kindercentrum ( versie September 2013). De cursief gedrukte tekst hieronder is 
afkomstig uit dit document. Om een helder beeld te krijgen van beleid, visie en praktijk is het 
beleidsplan gecontroleerd op inhoud en volledigheid. 
  
Tijdens de observatie in de praktijk waren er 5 kinderen aanwezig, 1 beroepskracht en de houder 
met haar baby. De kinderen speelden vrij in de ruimte. Later ging iedereen aan tafel om te eten. 
Daarna werd er weer vrij gespeeld en ging 1 kind rusten op de bank. 
  
 
Pedagogisch beleid 

 
De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dit kindercentrum kenmerkende visie 
op de omgang met kinderen is beschreven. 
  
In het pedagogisch beleidsplan staat in duidelijke en observeerbare termen het volgende 
beschreven: de wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de 
mogelijkheden voor kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie, en 
de wijze waarop de overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt. 
Dit plan voldoet aan de voorwaarden. 
  
 
 
Pedagogische praktijk 

 
Tijdens de observatie en het interview met de beroepskrachten blijkt dat zij voldoende op de 
hoogte zijn van het pedagogisch beleids- en werkplan.  Dit kwam ook tot uiting tijdens de 
observatie op de groep ondanks dat er maar 5 kinderen aanwezig waren. 
Hieronder een aantal voorbeelden van observaties tijdens de inspectie in de groep. 
 
Emotionele veiligheid 
"Er heerst een ontspannen, open sfeer in de groep." 
De beroepskracht laat zien dat ze de kinderen mag; ze knuffelt wanneer dat gepast is, ze heeft 
veel oogcontact en luistert aandachtig naar de kinderen. Er heerst een prettige sfeer in de groep en 
de kinderen zijn zichtbaar op hun gemak. 
Persoonlijke competentie 
"De beroepskrachten ondersteunen en stimuleren individuele kinderen." 
Een kindje beweegt zich niet gemakkelijk, hoort slecht en spreekt moeilijk. De beroepskracht 
benadert haar met gebarentaal; "Nu gaan we dit dit doen en straks gaan we naar buiten." Ze zegt 
het en maakt de gebaren er bij. Het kind gebaart terug. Zo gaat het over en weer. 
  
Sociale competentie 
"De kinderen maken deel uit van het groepsgebeuren." 
Wanneer alle kinderen aan tafel zitten mag iedereen beginnen met het eten. Er is aandacht voor 
alle kinderen. Om de beurt kunnen ze iets vertellen. De beroepskracht draagt bij aan een positieve 
groepssfeer door grapjes te maken, gesprekjes aan te gaan en behulpzaam te zijn. 
Normen en waarden 
"De beroepskrachten geven kinderen het goede voorbeeld van sociale vaardigheden." 
De beroepskracht is vriendelijk, ze luistert naar de kinderen, ze leeft mee, troost en helpt wanneer 
dat nodig is. De beroepskracht en de kinderen zijn goed op elkaar ingespeeld. 
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Een kind is voor het eerst op de groep en weet nog niet dat elk kind de schillen van zijn bordje zelf 
weggooit en het bordje naar de keuken brengt. Een ander kind roept: "Hij heeft niet opgeruimd!" 
De beroepskracht legt rustig uit wat de bedoeling is en doet het samen met het kind. 
  
Conclusie: 
Op de buitenschoolse opvang De Sterren is de pedagogische praktijk conform de wet 
kinderopvang. 
 
 
 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (T. broekhuisen d.d. 19-11-2014) 
• Interview anderen (beroepskracht) 
• Observaties 
• Pedagogisch beleidsplan 
• Pedagogisch werkplan 
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Personeel en groepen 

 
Binnen dit domein zijn de pedagogisch medewerkers gecontroleerd op een passende 
beroepskwalificatie en een geldige verklaring omtrent het gedrag. 
  
De beroepskracht-kindratio en de stamgroepen zijn gecontroleerd aan de hand van roosters, 
presentielijsten en bezettingslijsten. Beoordeeld is of de praktijk met de theorie overeenkomt. 
Eveneens is binnen dit domein gekeken of de voorgeschreven voertaal wordt gebruikt. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 

 
De beide houders hebben een geldige verklaring omtrent het gedrag (VOG) afgegeven op 25 
september 2014. 
Ook de VOG's van de beroepskrachten, afgegeven op 22 september 2013 en 29 januari 2014, 
voldoen aan de voorwaarden. 
 
 
Passende beroepskwalificatie 

 
De beide beroepskrachten die werkzaam zijn op het kinderdagverblijf is het diploma ingezien.  
  
Zij beschikken beiden over een passende beroepskwalificatie die voldoet aan de voorwaarden. 
 
 
Opvang in groepen 

 
BSO en Peutergroep De Sterren vormen een gecombineerde groep waarin zowel de peuters als de 
BSO kinderen worden opgevangen. 
  
Er kunnen in de gecombineerde groep 16 kinderen opgevangen worden. Op dit moment worden er 
maximaal 12 kinderen opgevangen. 
 
 
Beroepskracht-kindratio 

 
De opvang vindt plaats in één stamgroep. 
Op maandag worden er 10 kinderen opgevangen door 2 beroepskrachten. 
Op dinsdag worden er 6 kinderen opgevangen door 2 beroepskrachten. 
Op woensdag worden er 8 kinderen opgevangen door 2 beroepskrachten. 
Op donderdag worden er 12 kinderen opgevangen door 2 beroepskrachten. 
Op vrijdag worden er 2 kinderen opgevangen door 1 beroepskracht. 
  
Op zaterdag wordt er ook opvang geboden van 10.00 uur tot 17.00 uur aan met name kinderen 
met extra zorg. 
Er worden structureel voldoende beroepskrachten ingezet zodat het aan de voorwaarden wordt 
voldaan. 
 
Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

 
Er wordt te allen tijde Nederlands gesproken en alle documenten zijn in het Nederlands 
geschreven. 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (T. broekhuisen d.d. 19-11-2014) 
• Interview anderen (beroepskracht) 
• Observaties 
• Verklaringen omtrent het gedrag 
• Diploma's beroepskrachten 
• Presentielijsten 
• Personeelsrooster 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Binnen dit domein zijn de documenten over de veiligheid en gezondheid beoordeeld op inhoud en 
uitvoering. 
Ook is binnen dit domein gekeken naar de meldcode kindermishandeling. In de praktijk is  gekeken 
naar de kennis van de beroepskrachten met betrekking tot de meldcode en de mogelijkheid om 
kennis te kunnen nemen van de meldcode. 
  
  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

 
De houder heeft een geldige risico-inventarisatie gezondheid en -veiligheid toegespitst op deze 
locatie. Deze zijn opgesteld in mei 2014 door de houder. 
  
Er is van alle ruimtes geïnventariseerd welke risico's er zijn op het gebied van veiligheid en 
gezondheid. Er is vastgelegd welke maatregelen genomen worden om de risico's op het gebied van 
veiligheid en gezondheid zoveel mogelijk te voorkomen. 
De risico-inventarisatie wordt besproken tijdens teamoverleggen en de beroepskrachten kunnen de 
risico-inventarisaties te allen tijde op de locatie inzien. 
De inventarisaties voldoen aan de voorwaarden. 
 
 
Meldcode kindermishandeling 

 
De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld (juli 2013) welke voldoet aan de 
beschreven eisen. 
  
Uit het interview met de beroepskracht is gebleken dat ze op de hoogte is van de meldcode en de 
toepassing hiervan. Zij kan aangeven wat signalen en kenmerken van kindermishandeling zijn. 
Daarnaast weet zij welke stappen er genomen moeten worden na signalering. 
  
De meldcode zal op de agenda van het teamoverleg worden geplaatst om kennis en gebruik van de 
meldcode regelmatig te bespreken. 
  
Deze meldcode voldoet aan de beschreven eisen en bevat een ingevulde sociale kaart. 
 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (T. broekhuisen d.d. 19-11-2014) 
• Interview anderen (beroepskracht) 
• Risico-inventarisatie veiligheid 
• Risico-inventarisatie gezondheid 
• Actieplan veiligheid 
• Actieplan gezondheid 
• Meldcode kindermishandeling (versie juli 2013) 
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Accommodatie en inrichting 

 
Binnen dit domein zijn zowel de binnen- als de buitenruimte beoordeeld. Hierbij gaat het om het 
aantal vierkante meters beschikbaar per kind en de inrichting van de ruimten. 
  
 
Binnenruimte 

 
Buitenschoolse opvang en peutergroep De Sterren zullen samen een gecombineerde groep vormen 
met maximaal 16 kindplaatsen. 
  
De groepsruimte voelt licht en ruim aan en heeft een oppervlakte van ongeveer 70 m². 
Er is voldoende binnenruimte beschikbaar en de ruimte is passend ingericht in overeenstemming 
met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen. 
  
Zo is er een grote groepstafel en verschillende activiteitenplekken. 
  
  
 
 
Buitenspeelruimte 

 
De Sterren beschikt over een eigen, voor de kinderen toegankelijke, buitenspeelruimte. 
  
De buitenruimte heeft een oppervlakte van ongeveer 85 m². Deze ruimte is passend ingericht in 
overeenstemming met de leeftijd van de op te vangen kinderen. 
 
Gebruikte bronnen: 
• Observaties 
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Ouderrecht 

 
Bij dit domein is beoordeeld hoe de houder de ouders en oudercommissie betrekt en informeert 
over het beleid. 
  
 
Informatie 

 
De houder informeert de ouders over het te voeren beleid. 
  
Dit gebeurt o.a. door een informatieboekje, via de website, tijdens het intakegesprek en natuurlijk 
mondeling bij het brengen en ophalen van de kinderen. 
  
Ook is er veel communicatie gaat via de mail. Zo worden ouders op de hoogte gehouden van de 
ontwikkelingen. 
  
De oudercommissie en de ouders kunnen het inspectierapport van de GGD inzien in het 
kindercentrum. Wanneer de website gereed is, zal het rapport hierop geplaatst worden. 
 
 
 
Oudercommissie 

 
De houder heeft een reglement oudercommissie vastgesteld en de houder heeft een 
oudercommissie ingesteld welke bestaat uit 4 leden. 
  
De vragenlijst die is verstuurd naar de oudercommissie is binnen de gestelde termijn op 11 
decemberx retour ontvangen. 
De oudercommissie geeft aan over het algemeen tevreden te zijn over de samenwerking met de 
houder. 
  
Tekst vragenlijst oudercommissie: 
"Wij als oudercommissie zijn bijzonder tevreden en heel blij met de BSO/KDV De Sterren. 

Gemotiveerd personeel, deskundig, professioneel en bijzonder betrokken bij het welzijn van alle 

kinderen." 
 
 
Klachten 

 
Peutergroep De Sterren is sinds augustus 2013 lid van de Stichting Klachtencommissie 
Kinderopvang. 
Het openbaar jaarverslag klachten 2013 Peutergroep de Sterren en het klachtenverslag 
oudercommissie 2013 (Klachtenkamer Oudercommissie Kinderopvang) is digitaal ontvangen door 
de toezichthouder op 1 juni 2014. 
 
Gebruikte bronnen: 
• Vragenlijst oudercommissie (ontvangen) 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (T. broekhuisen d.d. 19-11-2014) 
• Interview anderen (beroepskracht) 
• Jaarverslag Wet klachtrecht cliënten zorgsector 
• Jaarverslag klachtenregeling oudercommissie 
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Inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum kenmerkende visie 
op de omgang met kinderen is beschreven. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

In het pedagogisch beleidsplan staat in duidelijke en observeerbare termen het volgende 
beschreven: de wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de 
mogelijkheden voor kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie, en 
de wijze waarop de overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de werkwijze, de 
maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de basisgroep. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub b Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen bij welke 
(spel)activiteiten kinderen hun basisgroep verlaten. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub c Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Bij activiteiten in groepen groter dan dertig kinderen besteedt de houder in het pedagogisch 
beleidsplan aantoonbaar extra aandacht aan de omgang met de basisgroep. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 en art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 7 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe beroepskrachten 
bij hun werkzaamheden worden ondersteund door andere volwassenen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub d Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe ondersteuning is 
vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub g Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe ondersteuning is 
vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum wordt ingezet in afwijking van 
de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub g Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop 
kinderen kunnen wennen aan een nieuwe basisgroep waarin zij zullen worden opgevangen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub e Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen het beleid ten 
aanzien van het gebruik maken van kinderopvang gedurende extra dagdelen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub f Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Pedagogische praktijk 

De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid. 
(art 1.49 en 1.50 lid 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 en 1.50 lid 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 en 1.50 lid 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 en 1.50 lid 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 verklaring omtrent het gedrag van de houder is bij het indienen van de aanvraag tot exploitatie 
aan het college van B&W overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee maanden. 
(art 1.50 lid 5 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. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is bij aanvang 
van de werkzaamheden niet ouder dan twee maanden. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De verklaringen omtrent het gedrag die zijn afgegeven vóór 1 maart 2013 zijn niet ouder dan twee 
jaar. 
(art 1.50 lid 3 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Passende beroepskwalificatie 

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

Opvang in groepen 

Ieder kind behoort bij een basisgroep. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang 
en peuterspeelzalen; art 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De basisgroep bestaat uit maximaal twintig kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot de leeftijd waarop 
het basisonderwijs voor die kinderen eindigt. 
(art 1.50 lid 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 1.50 lid 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) 
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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 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 3 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 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder heeft geregeld dat een andere volwassene telefonisch bereikbaar is en binnen 15 
minuten aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit, indien conform de beroepskracht-kindratio 
slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 3, 4, 5 en 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Bij buitenschoolse opvang gedurende schooldagen kunnen ten hoogste een half uur per dag minder 
beroepskrachten ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kindratio vereist is. 
(art 1.50 lid 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) 

Bij buitenschoolse opvang gedurende vrije dagen kunnen ten hoogste drie uur per dag minder 
beroepskrachten ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kindratio vereist is. Deze inzet 
betreft de tijd voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens de voor dat kindercentrum gebruikelijke 
middagpauze. 
(art 1.50 lid 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) 

De afwijking op vrije dagen of tijdens schoolvakanties betreft maximaal anderhalf aaneengesloten 
uren voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens de voor dat kindercentrum gebruikelijke middagpauze 
gedurende maximaal twee uur aaneengesloten. 
(art 1.50 lid 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) 

Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt 
afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.50 lid 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) 

Indien als gevolg van het afwijken van de beroepskracht-kindratio slechts één beroepskracht in het 
kindercentrum ingezet wordt, dan is er ten minste één andere volwassene in het kindercentrum 
aanwezig. 
(art 1.50 lid 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) 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

De voorgeschreven voertaal wordt gebruikt. 
(art 1.55 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)   
OF 
Er wordt een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de herkomst van de kinderen in deze 
specifieke omstandigheid daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder vastgestelde 
gedragscode. 
(art 1.55 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid van maximaal een jaar oud. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.50 lid 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 
Besluit registers 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 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a 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 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 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 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid van maximaal een jaar oud. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.50 lid 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 
Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder beschrijft de gezondheidsrisico’s op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu, 
buitenmilieu en medisch handelen. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a 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 1.50 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 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Meldcode kindermishandeling 

De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld welke voldoet aan de beschreven 
eisen. 
(art 1.51a 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 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder handelt overeenkomstig de wettelijke meldplicht en bevordert de kennis en het gebruik 
ervan. 
(art 1.51b en 1.51c Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 



 

14 van 17 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang onderzoek na registratie 19-11-2014 
BSO De Sterren te ARNHEM 

 

Accommodatie en inrichting 

Binnenruimte 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² passend ingerichte binnenspeelruimte 
beschikbaar. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 8 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op 
te vangen kinderen. 
(art 1.50 lid 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 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is voor kinderen toegankelijk. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is vast beschikbaar voor de buitenschoolse opvang. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de 
op te vangen kinderen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
 

Ouderrecht 

Informatie 

De houder informeert de ouders over het te voeren beleid. 
(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder informeert ouders en personeel over het inspectierapport door het zo spoedig mogelijk 
na ontvangst op de eigen website te plaatsen. Indien geen website aanwezig is legt de houder een 
afschrift van het inspectierapport op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats. 
(art 1.54 lid 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Oudercommissie 

De houder heeft een reglement oudercommissie vastgesteld. 
(art 1.59 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Het reglement omvat regels omtrent het aantal leden. 
(art 1.59 lid 2 sub a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Het reglement omvat regels omtrent de wijze van kiezen van de leden. 
(art 1.59 lid 2 sub b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Het reglement omvat regels omtrent de zittingsduur van de leden. 
(art 1.59 lid 2 sub c Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Het reglement omvat geen regels omtrent werkwijze van de oudercommissie. 
(art 1.59 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder wijzigt het reglement na instemming van de oudercommissie. 
(art 1.59 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder heeft een oudercommissie ingesteld. 
(art 1.58 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder en personen werkzaam bij het kindercentrum zijn geen lid. 
(art 1.58 lid 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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De leden worden gekozen uit en door de ouders. 
(art 1.58 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder stelt de oudercommissie in de gelegenheid haar eigen werkwijze te bepalen. 
(art 1.58 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder stelt de oudercommissie in staat haar advies uit te brengen over elk voorgenomen 
besluit met betrekking tot de genoemde onderwerpen in artikel 1.60 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 
(art 1.60 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder verstrekt de oudercommissie tijdig en desgevraagd schriftelijk alle informatie die deze 
voor de vervulling van haar taak redelijkerwijs nodig heeft. 
(art 1.60 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Van een gevraagd advies van de oudercommissie wijkt de houder alleen af indien hij schriftelijk en 
gemotiveerd aangeeft dat het belang van de kinderopvang zich tegen het advies verzet. 
(art 1.60 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Klachten 

De houder treft een regeling voor de behandeling van klachten van ouders die voldoet aan de 
beschreven eisen. 
(art 2 lid 1 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 

De houder brengt de klachtenregeling voor ouders op passende wijze bij hen onder de aandacht. 
(art 2 lid 1 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 

De houder ziet erop toe dat de klachtencommissie voor ouders werkt met een reglement. 
(art 2 lid 3 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 

De houder hanteert de termijn waarbinnen schriftelijk wordt gereageerd naar aanleiding van een 
oordeel van de klachtencommissie. 
(art 2 lid 5 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 

De houder leeft geheimhoudingsplicht na. 
(art 2 lid 4 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 

De houder draagt er zorg voor dat over elk kalenderjaar een openbaar klachtenverslag van ouders 
wordt opgesteld, waarin ten minste een aantal vaste onderdelen wordt aangegeven. 
(art 2 lid 7 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 

De houder zendt het klachtenverslag van ouders voor 1 juni van het daaropvolgende kalenderjaar 
aan de GGD. 
(art 2 lid 9 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 

De houder treft een regeling voor de behandeling van klachten van de oudercommissie over een 
door hem genomen besluit als bedoeld in artikel 1.60, eerste lid die voldoet aan de beschreven 
eisen. 
(art 1.60a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder brengt de klachtenregeling oudercommissie op passende wijze bij hen onder de 
aandacht. 
(art 1.60a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder zorgt voor naleving van de klachtenregeling oudercommissie. 
(art 1.60a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat over elk kalenderjaar een openbaar klachtenverslag 
oudercommissie wordt opgesteld, waarin ten minste een aantal vaste onderdelen wordt 
aangegeven. 
(art 1.60a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder zendt het klachtenverslag oudercommissie voor 1 juni van het daaropvolgende 
kalenderjaar aan de GGD. 
(art 1.60a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : BSO De Sterren 
Aantal kindplaatsen : 8 
 

Gegevens houder 

Naam houder : Broekhuisen 
Adres houder : Neerlandstuinstraat 16 
Postcode en plaats : 6822DH ARNHEM 
KvK nummer : 54893054 
 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden 
Adres : Postbus 5364 
Postcode en plaats : 6802EJ ARNHEM 
Telefoonnummer : 0800-8446000 
Onderzoek uitgevoerd door :  Marja Baas 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Arnhem 
Adres : Postbus 9029 
Postcode en plaats : 6800EL ARNHEM 
 

Planning 

Datum inspectie : 19-11-2014 
Opstellen concept inspectierapport : 16-12-2014 
Zienswijze houder : 07-01-2015 
Vaststelling inspectierapport : 07-01-2015 
Verzenden inspectierapport naar houder 
en oudercommissie 

: 07-01-2015 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 07-01-2015 

Openbaar maken inspectierapport : 14-01-2015 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

  
De inspectie is op een aangename manier in een prettige sfeer verlopen. De inspecteur heeft de 
tijd genomen om het pedagogisch handelen op de groep goed te observeren. Zij heeft ons een 
aantal tips gegeven over praktische zaken, zoals bijvoorbeeld het creëren van rust plekken voor 
de jonge kinderen. 
  
Wij zijn zeer te spreken over het rapport en dit motiveert ons om de aankomende periode met 
veel plezier opvang te organiseren waar kinderen en ouders zich welkom voelen en waar met 
hartelust gespeeld kan worden! 
  
Natascha en Tania Broekhuisen 

 
 
 

 



19-11-2014 BSO De Sterren  

Grensoverschrijdend gedrag 

 

Intentieverklaring 

De intentieverklaring grensoverschrijdend gedrag van BSO De Sterren is getekend op 23 

mei 2013 bij de gemeente Arnhem. 

 

Interne vertrouwenspersoon 

Een van de houders, Tania Broekhuisen, is aangewezen als interne vertrouwenspersoon. 

Zij is tevens werkzaam als beroepskracht op de groep. Haar bereikbaarheid, zowel 

telefonisch als per mail, is beschreven in het opgestelde protocol, dat op de website 

staat. 

 

Externe vertrouwenspersoon 

Externe vertrouwenspersoon: Martina Rongen. De namen, emailadressen en 

telefoonnummers staan in het protocol beschreven. De externe vertrouwenspersoon 

werkt in een zorginstelling. 

 

Beleid grensoverschrijdend gedrag 

Er is een protocol opgesteld waarin beschreven staat wat grensoverschrijdend gedrag 

inhoudt en wat de stappen zijn wanneer het geconstateerd wordt. Ook staat beschreven 

wat de verantwoordelijkheden zijn van de vertrouwenspersonen. Het protocol staat op de 

website van BSO+ De Sterren. Bij de intake worden ouders geïnformeerd over 

grensoverschrijdend gedrag. Verder is het protocol met de beroepskrachten besproken. 

Kinderen zijn op de hoogte gebracht over de vertrouwenspersonen. 

De toezichthouder heeft geconstateerd dat het beleid niet alleen op papier goed is 

uitgewerkt, maar ook in de praktijk. Het vierogenprincipe is bijvoorbeeld uitgewerkt 

terwijl dit voor de wet alleen wordt getoetst bij kinderdagverblijven. Er hangen camera’s 

in de ruimte. Er heerst een open cultuur, beroepskrachten durven elkaar aan te spreken. 

 

Informeren beroepskrachten, ouders en kinderen 

De beroepskracht was heel kort in de groep aanwezig en met haar is niet gesproken over 

het protocol grensoverschrijdend gedrag. 

Volgens de houder worden ouders en personeel bij aanvang van de opvang/contract op 

de hoogte gesteld. Het is terug te vinden op de website en in de map met informatie. 

Het protocol grensoverschrijdend gedrag, meldcode kindermishandeling en klachten (incl 

vertrouwenspersoon) komen iedere periode van 6 weken binnen het teamoverleg aan de 

orde. 

 

 

 

 

 

 

 
Gebruikte bronnen: 

Interview locatieverantwoordelijke/houder 

Interview beroepskrachten 

Observatie op de groep 

 

 

 

 

 


