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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 

Tijdens dit onderzoek zijn niet alle items beoordeeld, omdat er sprake is van een zogeheten risico-

gestuurd toezicht (RGT). Op basis van het model risicoprofiel zijn de onderzoeksactiviteiten 

bepaald. Deze onderzoeksactiviteiten richten zich primair op de kwaliteit van de dagelijkse praktijk, 

aangevuld met aandachtspunten uit vorige onderzoeken. 

 

Beschouwing 

Deze beschouwing beschrijft de resultaten van dit onderzoek. Na de feiten over het kindercentrum 

(en de inspectiegeschiedenis), volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden elders in het 

rapport per domein verder uitgewerkt. 

 

Feiten over het kindercentrum 

SportBSO Bemmel is gevestigd op de sportclub Bemmel op de Ressensestraat 30B te Ressen.  

De SportBSO maakt gebruik van de voetbalkantine en een aangrenzende groepsruimte. Deze 

ruimtes worden ook door de voetbalvereniging gebruikt, maar tijdens de BSO uitsluitend door de 

kinderen van de BSO en de medewerkers. 

SportBSO Bemmel heeft momenteel 22 kindplaatsen, er is sprake van 2 basisgroepen. De BSO is 

geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 14.00 uur tot 18.30 uur.  

 

Onderzoeksgeschiedenis 

Tijdens de onderzoeken in 2019 zijn geen tekortkomingen geconstateerd. Bij het onderzoek na 

registratie is herstelaanbod aangeboden op het item 'koppeling Personenregister', binnen het 

domein Personeel en Groepen. Er heeft in 2020 een incidenteel onderzoek plaatsgevonden in 

verband met een uitbreiding kindplaatsen. 

 

Bevindingen op hoofdlijnen 

Tijdens de inspectie heeft de toezichthouder positieve observaties opgedaan en de beroepskracht 

heeft de toezichthouder goed te woord gestaan en van de benodigde informatie voorzien. De 

houder heeft de overige informatie per mail verstuurd. 

  

Conclusie 

Uit het huidige onderzoek is gebleken dat de houder aan alle getoetste eisen uit de Wet 

kinderopvang en kwaliteitseisen voldoet. 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 

 



 

4 van 11 

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 22-07-2021 

SportBSO Bemmel te Ressen 

 

Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 

 

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

duidelijk hoe hij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent: Het 

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

overdracht van waarden en normen. 

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

beleid. 

   

Pedagogisch beleid 

SportBSO Bemmel beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder draagt er zorg voor dat 

in de buitenschoolse opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 

 

Conclusie 

Er wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden. 

 

Pedagogische praktijk 

Inleiding 

De toezichthouder heeft een observatie op de groep gedaan en een interview gehouden met de 

beroepskracht. Op basis daarvan is beoordeeld of er op de locatie sprake is van verantwoorde 

kinderopvang. 

Alle basisdoelen zijn tijdens de observatie duidelijk waargenomen. Enkele basisdoelen worden 

middels een voorbeeld uit de praktijk hieronder beschreven. 

 

Feiten 

De observatie vindt plaats op een donderdagochtend in de zomervakantie. De kinderen mochten 

vrij spelen, binnen en buiten. Het programma voor die dag stond opgeschreven op een 

whiteboard.  

 

Emotionele veiligheid 

Energie en sfeer 

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

hun gemak voelen. Kinderen laten hun emoties zien, zowel in positieve zin (blij, tevreden, 

nieuwsgierig, enthousiast) als in negatieve zin (boos, verdrietig). De emoties zijn passend bij de 

situatie.   

 

Praktijkvoorbeeld: 

Bij binnenkomst zijn alle kinderen betrokken aan het spelen. Sommige tweetallen doen een 

bordspel, anderen zijn aan het loomen. De beroepskracht zegt dat het loomtouwtje niet langer mag 

zijn dan jezelf, anders blijven er te weinig elastiekjes over voor de anderen. Een kind dat iets 

anders aan het doen is vraagt of de kinderen die loomen dat allemaal mogen houden. De 

beroepskracht zegt tegen de kinderen: "Volgens mij bedoelt hij of jullie er ook eentje voor hem 

willen maken". Dat willen de kinderen wel. 

De beroepskracht heeft een waterpark op het sportveld gezet. Hij vraagt of er kinderen zijn die er 

al op willen spelen. Hij vraagt aan een jongen of hij wil helpen met de waterslang.  
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De beroepskracht geeft ook een voorbeeld van negatieve emoties bij de kinderen. Het voorbeeld 

ging over pesten. "Dat wordt gelijk in de kiem gesmoord. Ik heb tegen het gepeste kind gezegd, 

vertrouw je mij dat ik het oplos?".  

 

Persoonlijke competentie   

Programma 

Het programma bestaat uit vrij spel en gestructureerde individuele en groepsactiviteiten. De 

activiteiten zijn gevarieerd en bieden zowel rustmomenten als actieve uitdaging. 

 

In de schoolweken wordt er per week een sport uitgeoefend. Dat kan een balsport zijn, maar ook 

judo of turnen. De kinderen worden gestimuleerd om mee te doen. Daarnaast hebben ze vrij spel. 

Binnen kunnen ze kiezen uit een van de vele bordspellen, verven, kleien of loomen. Buiten kunnen 

ze bijvoorbeeld tafelvoetballen, op de trampoline of met de bal spelen. In de vakantie wordt na de 

lunch een film gekeken op een groot scherm. Het dagprogramma stond op het whiteboard 

geschreven.  

Ook kunnen kinderen helpen, zoals twee broers die tijdens de observatie mee gingen helpen fruit 

schillen en snijden. De beroepskracht gaf de nodige begeleiding; eerst handen wassen, het fruit 

wassen, samen een appel in stukjes snijden en hij leert een trucje om de paprika te snijden. 

 

Overdracht van normen en waarden 

Eenduidig handelen  

Beroepskrachten hanteren de afspraken, regels en omgangsvormen op eenduidige en consequente 

wijze. Daarbij blijven zij rekening houden met de situatie; hun optreden sluit aan bij gedrag en 

behoefte van individuele kinderen.  

 

Praktijkvoorbeeld: 

De beroepskracht geeft aan dat de regels duidelijk zijn. De kinderen weten waar ze wel en niet 

mogen komen en ze houden zich er over het algemeen aan. Dit is ook te zien tijdens de 

observatie. 

'Normaal' gedrag is de norm. Voorbeelden: 

- Een kind krijgt een schop, het andere kind schopt terug. Is dat normaal? Bij een voetbalwedstrijd, 

wat doet de scheidsrechter? Schopt iemand terug? 

- Iedereen doet mee met een spel/sport, behalve één kind. Is dat normaal of doet dan meestal 

iedereen mee? 

De beroepskracht benadrukt dat geen enkel spel verplicht is, het blijft vrije tijd voor de kinderen. 

Ook geeft hij een voorbeeld van een situatie waarbij broer en zus irritaties hebben tijdens het eten. 

"Dat hoort erbij. Als een stagiaire daar dan teveel op gaat zitten, nemen we haar even apart en 

leggen we uit dat je sommige situaties gewoon even moet laten".  

Ze maken gebruik van de regel van de dag. Hierbij spelen ze in de op de situatie. Als in de 

groepsapp van het team bijvoorbeeld wordt geschreven dat het eten niet goed ging, omdat er 

steeds kinderen van tafel gingen, wordt de volgende dag de regel "Blijven zitten tijdens het eten" 

herhaald. Teveel regels tegelijk vertellen vinden ze niet werkbaar, beter één regel tegelijk die de 

kinderen goed kunnen onthouden. 

 

Conclusie 

Op basis van onder ander bovenstaande observaties en de interviews met de beroepskrachten kan 

geconcludeerd worden dat de houder zorg draagt voor de uitvoering van het pedagogisch 

beleidsplan. 

Er wordt pedagogisch verantwoorde opvang geboden. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview (Beroepskracht) 

• Observatie(s) 
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Personeel en groepen 

 

Binnen de buitenschoolse opvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in basisgroepen. 

Elke beroepskracht of structureel aanwezige moet ingeschreven staan in het Personenregister 

Kinderopvang en gekoppeld zijn aan de organisatie. 

 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De drie beroepskrachten, de drie stagiaires en twee vrijwilligers zijn geregistreerd in het 

Personenregister Kinderopvang (PRK) en zijn gekoppeld aan de houder. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de gestelde voorwaarden. 

 

Opleidingseisen 

De beroepskrachten (3) en de pedagogisch beleidsmedewerker beschikken over een voor de 

werkzaamheden passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao 

Kinderopvang. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de gestelde voorwaarden. 

 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 

stagiaires 

De beroepskracht-kindratio is beoordeeld op grond van het aantal aanwezige kinderen en 

beroepskrachten op 22-7-2021. Daarnaast zijn de presentielijsten en personeelsroosters van week 

27 en 28 ingezien. 

 

Op grond hiervan kan geconcludeerd worden dat er voldoende beroepskrachten zijn ingezet voor 

het aantal aanwezige kinderen. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de gestelde voorwaarden. 

 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

Uit de urenverdeling van de houder blijkt dat de vastlegging aan de volgende aspecten heeft 

voldaan: 

 

• De urenverdeling is jaarlijks, per kindercentrum en schriftelijk opgesteld. 

• De houder heeft deze urenverdeling per kindercentrum inzichtelijk gemaakt voor 

beroepskrachten en ouders. 

• De houder heeft in de urenverdeling duidelijk onderscheid gemaakt tussen het aantal uur 

beleid en het aantal uur coaching per locatie. 

 

De urenverdeling van 2021 is door de toezichthouder ook ingezien. 

De houder heeft aangegeven dat er 100 uur beleidsvoornemens zijn opgenomen en 30 uur 

coaching voor 2021. 
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De pedagogisch beleidsmedewerker besteedt de uren aan het pedagogisch beleid op de volgende 

manieren: 

 

• Zij is aanwezig bij het maandelijkse/jaarlijkse overleg op beide locaties (Bemmel en Lent) 

• Zij bekijkt het pedagogisch plan en ontwikkelt het verder samen met de medewerkers 

• Zij beantwoordt vragen van medewerkers, welke vooral gericht zijn op casussen. 

 

De beroepskrachten worden gecoacht op de volgende manier: 

 

• coaching vond plaats door middel van coaching-on-the-job 

• gesprekken met beroepskrachten, ouders en kinderen om zo de kwaliteit te verhogen. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de gestelde voorwaarden. 

 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Er zijn twee basisgroepen met elk maximaal 11 kinderen van 4-13 jaar. Op het moment van het 

onderzoek waren de locaties Lent en Bemmel samengevoegd en waren er in totaal 11 kinderen. 

 

Conclusie 

Er wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden. 

 

 

 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

• Interview (Beroepskracht) 

• Observatie(s) 

• Personenregister Kinderopvang 

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

• Plaatsingsoverzicht (week 27 en 28) 

• Presentielijsten (idem) 

• Personeelsrooster (idem) 
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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 en 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 participerende ouder; 

c. 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; 

d. 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; 

e. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 

de kinderen die worden opgevangen; 

f. 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 f 

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 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 1, 2 en 19a Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 

lid 1 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; art 9a lid 3 Regeling 

Wet kinderopvang) 

 
 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires 

De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat 

wordt opgevangen, met dien verstande dat:  

- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 

kinderen in een basisgroep wordt bepaald op grond van de rekenregels. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2, 3, 4, 8 en bijlage 1 onderdeel b 

en c Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9c Regeling Wet kinderopvang) 

 
 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

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

beroepskrachten bij de uitvoering van hun werkzaamheden en de totstandkoming en 

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

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

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 17 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

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

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

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

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

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

de werkzaamheden. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 17 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij buitenschoolse opvang vindt de opvang plaats in basisgroepen. Een kind wordt opgevangen in 

één basisgroep. De maximale grootte van de basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in 

bijlage 1, onderdeel b van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : SportBSO Bemmel 

Website : http://sportbsobemmel.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000042777585 

Aantal kindplaatsen : 22 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Bas Christianus Wilhelmus Disveld 

KvK nummer : 74851268 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden 

Adres : Postbus 5364 

Postcode en plaats : 6802 EJ ARNHEM 

Telefoonnummer : 0800-8446000 

Onderzoek uitgevoerd door :  Suzanne Duchateau 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Lingewaard 

Adres : Postbus 15 

Postcode en plaats : 6680 AA BEMMEL 

 

Planning 

Datum inspectie : 22-07-2021 

Opstellen concept inspectierapport : 02-08-2021 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 09-08-2021 

Verzenden inspectierapport naar houder : 09-08-2021 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 09-08-2021 

Openbaar maken inspectierapport : 16-08-2021 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 


