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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 aangekondigd onderzoek na registratie. 

Bij dit onderzoek beoordeelt de toezichthouder of het kindercentrum aan alle eisen voldoet. Hij 

bekijkt vooral de eisen die hij tijdens het onderzoek voor registratie nog niet (volledig) kon 

toetsen. 

 

 

Beschouwing 

BSO de Dassen biedt opvang aan kinderen van 4 tot 12 jaar in Kindcentrum de Vlonder. In 

dezelfde ruimte is ook KDV/PO de Krummelhörn gevestigd. De ruimte is ingedeeld in twee 

gedeeltes, waarbij er een deel is ingericht voor de jongste en de oudste kinderen. Ook kunnen de 

kinderen gebruik gaan maken van de gemeenschappelijke ruimte. Tevens kunnen de kinderen 

gebruik maken van het ruime schoolplein voor het buitenspelen. 

 

 Bevindingen vorige inspectie: 

-Op 01-12-2020 heeft een onderzoek voor registratie plaats gevonden. Er wordt voldaan aan alle 

getoetste wettelijke voorwaarden. De toezichthouder adviseert de gemeente om BSO de Dassen 

met 33 kindplaatsen op te nemen in het landelijk register kinderopvang. 

 

Bevindingen huidige inspectie: 

- Op 10-05-2021 heeft er een onderzoek na registratie plaatsgevonden. De pedagogische praktijk 

is beoordeeld en documenten die nog niet getoetst konden worden tijdens het onderzoek voor 

registratie op 1-12-2020 zijn beoordeeld. 

 

Er wordt volledig voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

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

duidelijk hoe hij/zij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent: 

Het bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden 

en de overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft de houder onderwerpen zoals de indeling 

en grootte van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid. 

 

De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch 

beleid. 

 

Van de beoordeelde eisen staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.   

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. Uit het onderzoek is gebleken dat 

de houder van het kindercentrum er zorg voor draagt dat er conform het pedagogisch beleidsplan 

wordt gehandeld. 

 

Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarde. 

Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde buitenschoolse opvang dient de houder, rekening 

houdend met de ontwikkelingsfase waarin kinderen zich bevinden, er in ieder geval zorg voor te 

dragen dat: 

1. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de 

autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt 

geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen 

kunnen voelen; 

2. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische 

vaardigheden, cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde 

kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende 

omgeving; 

3. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 

vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger 

relaties met anderen op te bouwen en te onderhouden, en 

4. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 

aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang 

met anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 

Ter ondersteuning bij de beoordeling hiervan maakt de toezichthouder gebruik van het 

“Veldinstrument Observatie Pedagogische Praktijk”.   

Dit veldinstrument is opgebouwd uit de vier pedagogische basisdoelen van Marianne Riksen-

Walraven (2000) die zijn benoemd in de Memorie van Toelichting bij de Wet kinderopvang (2005): 

- Het waarborgen van emotionele veiligheid 

- Het bieden van mogelijkheden voor kinderen tot ontwikkeling van persoonlijke competentie  

- Het bieden van mogelijkheden voor kinderen tot ontwikkeling van sociale competentie 

- Socialisatie; het overdragen van waarden en normen 
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Door de beperkende maatregelen als gevolg van Covid-19 heeft er een korte observatie 

plaatsgevonden op 10-05-2021. 

Hieronder volgen voorbeelden die tijdens de observatie zijn gezien: 

 

Emotionele veiligheid 

De pedagogisch medewerker laat tijdens de korte observatie zien dat er sprake is van emotionele 

veiligheid voor de groep kinderen op BSO De Dassen. 

Er is een aangename sfeer in de groep. De meeste kinderen tonen in hun gedrag dat ze zich op 

hun gemak voelen. Alle kinderen zijn aan het spelen. Er zitten een aantal kinderen aan tafel met 

kraaltjes, er zijn wat kinderen met een autobaan bezig en wat kinderen zijn aan het bouwen. De 

kinderen ogen ontspannen en hebben onderling contact.  

De pedagogisch medewerker wordt betrokken bij het bouwwerk door het kind. Het kind zegt: "We 

gaan een lange dierentuin maken". De beroepskracht loopt naar het kind, gaat er op de hurken 

bijzitten en vraagt aan het kind: "Hoe ga je dit dan doen?". Op deze manier kan het kind zich 

gezien en gehoord voelen en bevordert de emotionele veiligheid. 

 

Er is sprake van een vertrouwd gezicht op de groep. De BSO is geopend op maandag, dinsdag en 

donderdag. Op deze dagen staat één en dezelfde beroepskracht. 

 

Persoonlijke competentie 

De BSO zit in de ruimte waar de peuterspeelzaal ook in zit. De beroepskracht geeft aan dat de 

oudste kinderen door middel van toestemmingsformulier van ouders zelfstandig naar buiten mogen 

als ze willen. Er is materiaal is aangeschaft voor oudere kinderen en ze zie t dat de oudere kinderen 

heel graag spelen met het speelgoed van de peuters. Zodra de groep groter is wordt er een 2e 

basisgroep gecreëerd met een eigen plek in het gebouw met leeftijdsgenoten. 

 

Sociale competentie  

Beroepskracht betrekt de kinderen actief bij verzorgende en organisatorische taken zoals opruimen 

en dingen klaarzetten. De beroepskracht geeft de kinderen positieve feedback en waardering als zij 

zich actief betrokken en verantwoordelijk tonen. Beroepskracht roept een kind bij zich en vraagt: 

"Wil jij voor mij de schep uit de zandbak halen en in de schuur leggen?". "Heel fijn".  

Op een ander moment zegt de beroepskracht: "X, wil jij wat voor me doen? De tafel opruimen? Y, 

Help jij ook even opruimen". Dit alles op een rustige en vriendelijke toon.  

 

Overdracht van normen en waarden 

De beroepskracht is duidelijk en consequent naar de kinderen. Eén van de kinderen vraagt of het 

naar buiten mag. De beroepskracht zegt: "Ik wil dan wel graag afspraken met je maken omdat ik 

het gedrag van net niet zo prettig vond. Op deze manier geeft de beroepskracht grenzen aan en 

maakt nieuwe afspraken.  

 

Uit de korte observatie en het interview is gebleken dat er verantwoorde buitenschoolse opvang 

wordt geboden en dat er wordt gehandeld volgens de vier pedagogische basisdoelen.  

 

Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarde. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview (pedagogisch medewerker op 10-05-2021) 

 Observatie(s) (10-05-2021) 

 Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch beleidsplan April 2020) 

 Pedagogisch werkplan (locatiewijzer BSO de Dassen) 

 Informatieboek Buitenschoolse opvang | Stichting Kinderopvang KiWi | februari 2021 
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Personeel en groepen 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

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. 

 

In de basisgroepen spreken de beroepskrachten Nederlands met elkaar en met de kinderen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Uit het personenregister kinderopvang is gebleken dat de beroepskracht, de pedagogisch coach en 

de locatiemanager zijn ingeschreven in het personenregister kinderopvang en beschikken over een 

geldige verklaring omtrent het gedrag. Eenieder is tevens gekoppeld aan de houder. 

 

Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 

Opleidingseisen 

Uit de aangeleverde diploma’s/kwalificaties is gebleken dat de beroepskracht beschikt over een 

voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie overeenkomstig de meest recent 

aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 

 

De pedagogisch coach beschikt over een voor de werkzaamheden passende opleiding zoals 

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

 

Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

BSO De Dassen is gestart per 4-1-2021.  

 

Of de beroepskracht in 2021 ook coaching heeft gekregen kan pas worden beoordeeld tijdens de 

inspectie van 2022. De houder heeft hiervoor heel 2021 de tijd. 

 

Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Uit het onderzoek is gebleken dat de volgende groepen worden opgevangen op deze locatie: 

 

Op het moment van het onderzoek na registratie op 10-05-2021 bestaat de groep uit maximaal 11 

kinderen tussen de 4 en 12 jaar oud. De BSO is 3 middagen in de week open en er staat 1 vaste 

beroepskracht op de groep.  

 

Uit het onderzoek is gebleken dat aan ieder kind een mentor wordt toegewezen. De mentor, tevens 

beroepskracht van het kind, bespreekt indien wenselijk de ontwikkeling van het kind periodiek met 

de ouders en is het aanspreekpunt voor ouders. 
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Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 

 

 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

In dit kindercentrum wordt de voorgeschreven voertaal gesproken; de Nederlandse taal. 

 

Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 
 

Gebruikte bronnen 

 Vragenlijst houder en/of locatieverantwoordelijke 

 Interview (pedagogisch medewerker op 10-05-2021) 

 Observatie(s) (10-05-2021) 

 Personenregister Kinderopvang 

 Diploma/kwalificatie beroepskracht 

 Presentielijsten (week 16 en week 17 2021) 

 Personeelsrooster (week 16 en week 17 2021) 

 Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 

 Inspectierapport BSO De Dassen 1-12-2020 
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Veiligheid en gezondheid 
 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Uit het onderzoek is gebleken dat de houder een beleid heeft dat ertoe leidt dat de veiligheid en 

gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd en dat er conform dit 

beleid wordt gehandeld. 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid is tijdens het onderzoek voor registratie op 1-12-2020 

beoordeeld en omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de houder er zorg voor draagt 

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

implementeren, evalueren en actualiseren. 

 

De uitvoering van het veiligheids- en gezondheidsbeleid is beoordeeld tijdens het onderzoek na 

registratie op 10-05-2021. Er is opnieuw een risico-inventarisatie uitgevoerd in januari 2021.  

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.   

 

Uit een steekproef is gebleken dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid een concrete beschrijving 

omvat van de voornaamste risico’s met grote gevolgen d ie de opvang met zich mee brengt en 

welke maatregelen worden genomen om deze risico’s in te perken. 

Hiernaast omvat het veiligheids- en gezondheidsbeleid een beschrijving in algemene zin van de 

wijze waarop kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen beperkt zijn. 

 

Tot slot blijkt uit de personeelsroosters en EHBO certificaten dat de houder er zorg voor draagt dat 

er gedurende de opvang te allen tijde ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is 

voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen. 

 

Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 
 

Gebruikte bronnen 

 Beleid veiligheid- en gezondheid (Veiligheids- en gezondheidsbeleid Kinderopvang KiWi 

december 2020) 

 Risico-inventarisatie('s) veiligheid en gezondheid (januari 2021) 
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Accommodatie 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De binnenruimte en de buitenruimte moeten groot genoeg zijn. Ook zijn de ruimtes voor de 

kinderen veilig en toegankelijk. De inrichting van de ruimtes stimuleert de kinderen om te spelen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Eisen aan ruimtes 

Uit het onderzoek is gebleken dat de binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende 

de tijd dat zij worden opgevangen veilig, toegankelijk en passend zijn ingericht in 

overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen. 

   

BSO de Dassen maakt gebruik van het lokaal dat in de ochtenden wordt gebruikt door KDV/PO de 

Krummelhörn. Deze ruimte heeft een oppervlakte van 65 m2. De leefruimte is opgedeeld met een 

deel voor de oudste en een deel voor de jongste kinderen. De materialen en inrichting is afgestemd 

op de leeftijden van de kinderen. 

  

Verder kan de BSO gebruik maken van de gemeenschappelijke ruimte van school, met een 

oppervlakte van 59.86m2. De gemeenschappelijke ruimte is ingericht met meerdere tafels en 

stoelen. Ook staan hier boekenkasten in waar de BSO kinderen gebruik van kunnen maken. Tevens 

kan de BSO gebruik maken van de gymzaal. 

  

Totaal is er 124.86m2 beschikbaar, dit is voldoende voor de opvang van 33 kinderen. Voor het 

buitenspelen maken de kinderen gebruik van het gehele schoolplein, dit is ruim voldoende voor de 

opvang van 33 kinderen. 

  

Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview (pedagogisch medewerker op 10-05-2021) 

 Observatie(s) (10-05-2021) 

 Plattegrond 

 Inspectierapport 1-12-2020 
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Ouderrecht 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:  

 

De houder moet ouders informeren over een aantal onderwerpen, zoals: het pedagogisch beleid, 

de groepsgrootte, het aantal beroepskrachten per groep, de opleidingseisen van beroepskrachten, 

het veiligheids- en gezondheidsbeleid en de klachtenregeling. Ouders hebben adviesrecht over een 

aantal onderwerpen binnen de opvang. 

De houder laat de ouders en het personeel weten waar zij het inspectierapport kunnen vinden. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Oudercommissie 

De houder heeft een reglement centrale oudercommissie en een lokaal reglement vastgesteld. De 

inhoud van het reglement is beoordeeld en voldoet aan de wettelijke voorwaarden. BSO de Dassen 

heeft tot op heden nog geen ouders gevonden voor de oudercommissie. 

 

De verplichting tot het instellen van een oudercommissie geldt in dit geval niet omdat het een 

kindercentrum betreft waar maximaal 50 kinderen worden opgevangen. Wel betrekt de houder de 

ouders aantoonbaar voldoende op een andere wijze door de ouderapp Konnect, nieuwsbrieven en 

actieve facebookpagina. 

 

Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 
 

Gebruikte bronnen 

 Vragenlijst houder en/of locatieverantwoordelijke 

 Reglement oudercommissie 

 Inspectierapport BSO De Dassen 1-12-2020 

 Informatieboekje BSO februari 2021 
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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) 

 
 

Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde buitenschoolse opvang, draagt de houder van een 

kindercentrum er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin 

kinderen zich bevinden: 

a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de 

autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt 

geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen 

voelen; 

b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, 

cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat 

te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving; 

c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 

vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties 

met anderen op te bouwen en te onderhouden; 

d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 

aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met 

anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 

(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 11 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

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 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) 
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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. 

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) 

 

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding 

zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; 9a lid 3 Regeling Wet 

kinderopvang) 

 
 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

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) 

 

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en 

bespreekt, indien wenselijk, de ontwikkeling van het kind met de ouders. Tevens is de mentor voor 

de ouders en het kind aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het 

kind. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

De Nederlandse taal wordt als voertaal gebruikt. Daar waar naast de Nederlandse taal de Friese 

taal of een streektaal in levend gebruik is, kan de Friese taal of de streektaal mede als voertaal 

worden gebruikt. In afwijking hiervan kan meertalige buitenschoolse opvang worden verzorgd 

conform de definitie en in overeenstemming met de voorwaarden die daarvoor gelden. 

(art 1.50 lid 2 en art 1.55 lid 1 en 3 Wet kinderopvang) 

 

OF 



 

13 van 16 

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang onderzoek na registratie 10-05-2021 

BSO De Dassen te Wedde 

 

De Nederlandse taal wordt als voertaal gebruikt. Indien de herkomst van de kinderen in specifieke 

omstandigheden daartoe noodzaakt, kan mede een andere taal als voertaal worden gebruikt, 

overeenkomstig een door de houder van een kindercentrum vastgestelde gedragscode. 

(art 1.55 lid 2 Wet kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

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) 

 

Accommodatie 

 

Eisen aan ruimtes 

De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden 

opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en 

de leeftijd van de op te vangen kinderen. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum 

aanwezig kind. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum 

aanwezig kind. De buitenspeelruimte is bij voorkeur aangrenzend aan het kindercentrum. In het 

geval een buitenspeelruimte niet aangrenzend is, is deze gelegen in de directe nabijheid van het 

kindercentrum en voor kinderen toegankelijk en veilig bereikbaar. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Ouderrecht 

 

Oudercommissie 

Er is, zes maanden na registratie, een oudercommissie ingesteld die tot taak heeft de houder van 

een kindercentrum te adviseren over de onderwerpen in artikel 1.60 van de Wet kinderopvang. 

 
 

OF 

 

De verplichting tot het instellen van een oudercommissie geldt niet omdat het een kindercentrum 

betreft waar maximaal 50 kinderen worden opgevangen en de houder van een kindercentrum zich 

aantoonbaar voldoende heeft ingespannen om een oudercommissie in te stellen. 

(art 1.58 lid 1 en 2 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : BSO De Dassen 

Website : http://www.kinderopvangwinschoten.nl 

Aantal kindplaatsen : 30 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Stichting Kinderopvang KiWi 

Adres houder : Zaanstraat 47A 

Postcode en plaats : 9673 CA Winschoten 

Website : www.KinderopvangWinschoten.nl 

KvK nummer : 41014838 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Groningen 

Adres : Postbus 584 

Postcode en plaats : 9700 AN Groningen 

Telefoonnummer : 050-3674325 

Onderzoek uitgevoerd door :  S. Hendriks 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Westerwolde 

Adres : Postbus 14 

Postcode en plaats : 9550 AA Sellingen 

 

Planning 

Datum inspectie : 10-05-2021 

Opstellen concept inspectierapport : 25-05-2021 

Zienswijze houder : 27-05-2021 

Vaststelling inspectierapport : 27-05-2021 

Verzenden inspectierapport naar houder : 28-05-2021 
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Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 28-05-2021 

Openbaar maken inspectierapport : 18-06-2021 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 

 

Stichting Kinderopvang KiWi is met BSO De Dassen vanaf begin 2021 onderdeel geworden van 

Kindcentrum De Vlonder in Wedde. Binnen dit kindcentrum werken we intensief samen met de 

collega's vanuit het onderwijs, om een plek te creëren waar elk kind zichzelf kan zijn en waar we 

samen de ontwikkellijn van elk kind volgen, ook in de naschoolse tijd. 
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