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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een onaangekondigd incidenteel onderzoek. 

 

De toezichthouder doet dit incidenteel onderzoek naar aanleiding van een wijzigingsverzoek van de 

houder. Met het wijzigingsformulier vraagt de houder om een uitbreiding kindplaatsen. De BSO 

staat op dit moment in het LRK geregistreerd met 21 kinderen, de houder wil graag uitbreiden naar 

22 kindplaatsen.   

 

In verband met COVID-19 is ervoor gekozen om een onderzoek op afstand te doen. Dit onderzoek 

bestond uit een documentenonderzoek en beeldbellen waarbij de houder de locatie via videobellen 

heeft laten zien. 

 

Beschouwing 

Algemeen 

BSO De Speuldeel is een kleinschalige kinderopvang op een actief boerenbedrijf. De achterkant van 

de boerderij is verbouwd en daar zijn ruimten voor een kinderdagverblijf en een buitenschoolse 

opvang gecreëerd.  

 

De BSO vangt maximaal 21 kinderen tegelijkertijd op in één basisgroep. De BSO beschikt verder 

over een omheinde buitenspeelruimte en een buitenspeelruimte achter op het erf. Daarnaast is er 

een ruime speelschuur waar alle kinderen van BSO De Speuldeel gebruik van kunnen maken. 

 

De groepsruimte van de BSO wordt 's ochtends gebruikt door de peuters. 

 

Inspectiegeschiedenis 

15-03-2018 Incidenteel onderzoek: wijziging kindplaatsen; 

10-07-2018 Jaarlijks onderzoek: voldaan aan getoetste voorwaarden; 

19-03-2019 Jaarlijks onderzoek: voldaan aan getoetste voorwaarden. 

11-02-2020 Jaarlijks onderzoek: overtreding op het item 'Personeel en groepen'.  

08-10-2020 Nader onderzoek: de overtreding uit het jaarlijks onderzoek is hersteld.  

 

Bevindingen huidig onderzoek 

Op 9 maart 2021 heeft het incidenteel onderzoek, onder andere via beeldbellen, plaatsgevonden. 

Uit het onderzoek blijkt dat de houder voldoet aan de getoetste voorwaarden. Het aantal 

kindplaatsen in het LRK kan worden aangepast worden van 21 naar 22 kindplaatsen. 

 

Advies aan College van B&W 

De toezichthouder adviseert het college om het verzoek tot wijziging van gegevens in het Landelijk 

Register Kinderopvang (LRK) toe te wijzen. 
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Observaties en bevindingen 

Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving en maatregelen covid-19 
 

 

Inleiding 

Wanneer er wijzigingen zijn, is de houder verplicht om deze door te geven. 

 

De administratie moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Ook moet de houder verplichtingen uit 

eventuele handhaving op tijd zijn nagekomen. 

 

Hieronder beschrijft de toezichthouder de bevindingen.    

Wijzigingen 

De houder heeft een verzoek tot uitbreiding van het aantal kindplaatsen gedaan van 21 naar 22 

kindplaatsen. Daarmee kan de gemeente het LRK actueel houden. 

 

Conclusie: 

Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden. 

Administratie 

Het kindercentrum heeft de administratie op orde. De houder kan de documenten op tijd en 

compleet opsturen of laten zien als de toezichthouder daarom vraagt. 

 

De houder heeft de volgende documenten opgestuurd: 

 Pedagogisch werkplan; 

 Beleid veiligheid en gezondheid; 

 Plattegrond; 

 Personeelsrooster. 

 

Conclusie: 

De houder heeft de administratie voldoende op orde en voldoet daarmee aan de getoetste 

voorwaarden. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

 Landelijk Register Kinderopvang 

 Beleid veiligheid- en gezondheid (De Speuldeel / 2021) 

 Personeelsrooster 

 Pedagogisch werkplan (2021) 

 Plattegrond van de BSO  
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Pedagogisch klimaat 
 

 

Inleiding 

Dit hoofdstuk beschrijft de bevindingen over het domein Pedagogisch klimaat. Elk kindercentrum 

moet een pedagogisch beleidsplan hebben. De houder zorgt ervoor dat er in het kindercentrum 

volgens het pedagogisch beleidsplan wordt gewerkt. De inhoud van het pedagogisch beleidsplan 

moet aan bepaalde eisen voldoen. 

 

Bij dit incidentele onderzoek beoordeelt de toezichthouder of het pedagogisch beleid aansluit bij de 

situatie na de uitbreiding kindplaatsen. 

Pedagogisch beleid 

De houder heeft een pedagogisch werkplan opgesteld voor KDV en BSO samen. Dit werkplan 

beschrijft de manier van werken op de locatie. 

 

Het werkplan bevat een beschrijving van de situatie na de uitbreiding van het aantal kindplaatsen. 

 

Tijdens het jaarlijkse onderzoek zal worden gekeken of de houder ervoor zorgt dat er in de BSO 

ook volgens dit werkplan wordt gewerkt. 

 

Conclusie: 

Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

 Pedagogisch werkplan (2021) 
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Personeel en groepen 
 

 

Inleiding 

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. 

 

Tijdens dit onderzoek is gekeken naar bovenstaande in relatie tot de uitbreiding kindplaatsen. 

 

Hieronder beschrijft de toezichthouder de bevindingen. 

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

stagiaires 

De houder laat zien hoe ze ervoor zorgt dat er voldoende beroepskrachten op de groep staan. Ze 

hanteren een personeelsrooster en afhankelijk van het aantal geplaatste kinderen in de week, zet 

ze het aantal beroepskrachten in dat nodig is.  

 

Of dit in de praktijk daadwerkelijk zo gebeurt, zal tijdens een jaarlijks onderzoek worden getoetst. 

 

Conclusie: 

Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden. 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

In het pedagogisch werkplan staat beschreven dat de kinderen worden opgevangen in een 

basisgroep. Op de locatie is 1 basisgroep.  

 

Conclusie: 

Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden voor stabiliteit van de opvang voor kinderen. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

 Wijzigingsformulier exploitatie 

 Pedagogisch beleidsplan (versie 2021) 
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Veiligheid en gezondheid 
 

 

Inleiding 

De houder moet zorgen voor veilige en gezonde opvang. Hiervoor heeft de houder vastgelegd wat 

de risico’s zijn voor de veiligheid en gezondheid van kinderen. Ook beschrijft de houder: wat hij 

doet om risico’s klein te houden, hoe de kinderen met kleine risico’s leren omgaan en hoe 

beroepskrachten handelen als er toch iets gebeurt. En de houder besteedt aandacht aan het risico 

op grensoverschrijdend gedrag. 

 

Tijdens dit onderzoek is bekeken of het beleid veiligheid en gezondheid is aangepast, zodat het 

aansluit bij de nieuwe situatie na de uitbreiding van het aantal kindplaatsen. 

 

Hieronder beschrijft de toezichthouder de bevindingen. 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder heeft een veiligheids- en gezondheidsbeleid gemaakt. Dit beleid beschrijft de risico’s van 

de locatie voor veiligheid, gezondheid. 

 

Tijdens een volgend jaarlijks onderzoek kan worden getoetst of de inhoud van het beleid aan de 

voorwaarden voldoet.  

 

Conclusie: 

De houder heeft een veiligheids- en gezondheidsbeleid. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

 Beleid veiligheid- en gezondheid (De Speuldeel / 2021) 
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Accommodatie 
 

 

Inleiding 

De binnenruimte en de buitenruimte moeten groot genoeg zijn voor het aantal op te vangen 

kinderen. Ook zijn de ruimtes voor de kinderen veilig en toegankelijk. De inrichting van de ruimtes 

stimuleert de kinderen om te spelen. 

 

Tijdens dit onderzoek is gekeken naar huidige en nieuw te gebruiken ruimtes. 

 

Hieronder beschrijft de toezichthouder de bevindingen.  

Eisen aan ruimtes 

De Speuldeel heeft op de verdieping voor de BSO 3 ruimtes beschikbaar. 

 

Ruimte   m² 

 Grootste ruimte   36,58 m² 

 Middelste ruimte   31,00 m² 

 Kleinste ruimte 15,69 m² 

Totaal  83,72 m² 

 

In totaal is er 83,72 m² beschikbaar voor de BSO. Dit biedt voldoende ruimte voor de gewenste  

22 kindplaatsen, want 83,72 : 3,5 = 23 kindplaatsen. Naast de hierboven genoemde ruimtes 

kunnen de BSO-kinderen ook beneden in de onverwarmde speelhal spelen.  

 

De binnenruimtes en de buitenruimte zijn passend, veilig en toegankelijk ingericht voor de op te 

vangen kinderen.  

 

Conclusie: 

De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden voor de binnen- en buitenruimte. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

 Observatie(s) (via videobellen op 9 maart 2021) 

 Wijzigingsformulier exploitatie 

 Beleid veiligheid- en gezondheid (De Speuldeel / 2021) 

 Plattegrond (van de BSO) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving en maatregelen covid-19 

 

Wijzigingen 

De houder van een kindercentrum doet van een wijziging in de daartoe aangewezen gegevens 

onverwijld mededeling aan het college, nadat deze wijziging hem bekend is geworden. Hierbij 

verzoekt de houder de gegevens te wijzigen. 

(art 1.47 lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 2 en 3 Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse 

kinderopvang en personenregister kinderopvang) 

 
 

Administratie 

De administratie van een kindercentrum is zodanig ingericht dat op verzoek van de toezichthouder 

tijdig de gegevens kunnen worden verstrekt die voor naleving van bij en krachtens hoofdstuk 1, 

afdeling 3, paragrafen 2 en 3 van de Wet kinderopvang gegeven voorschriften van belang zijn. De 

administratie bevat de volgende gegevens: 

- een overzicht van alle personen die op grond van artikel 1.50, derde lid, van de wet over een 

verklaring omtrent het gedrag moeten beschikken, vermeldende in ieder geval naam, 

burgerservicenummer, geboortedatum, en voor wat betreft de bij het kindercentrum werkzame 

beroepskrachten eveneens de behaalde diploma’s en getuigschriften; 

- een afschrift van het veiligheids- en gezondheidsbeleid, bedoeld in artikel 13 van het Besluit 

kwaliteit kinderopvang; 

- een overzicht van de omvang en de samenstelling van de oudercommissie, bedoeld in artikel 1.58 

van de wet; 

- een afschrift van het reglement van de oudercommissie, bedoeld in artikel 1.59 van de wet; 

- een overzicht van alle ingeschreven kinderen, vermeldende per kind: naam, geboortedatum, 

adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en het adres en telefoonnummer van de ouders. 

(art 1.53 Wet kinderopvang; art 11 lid 1 onder a, 2 onder a tot en met e en 4 Regeling Wet kinderopvang) 

 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 

maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Personeel en groepen 

 

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

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

wordt opgevangen, met dien verstande dat:  

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

kinderen in een basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in bijlage 1, onderdeel b, bij het 

besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels; 

- Indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de basisgroep 

verlaten, leidt dit niet tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit 

buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten, ten 

opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit; 

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

- gedurende de buitenschoolse opvang maximaal een derde deel van het totaal minimaal aantal op 

het kindercentrum in te zetten beroepskrachten bestaat uit beroepskrachten in opleiding of 

stagiairs. Het minimaal op het kindercentrum in te zetten aantal beroepskrachten wordt gevormd 

door de optelsom van het op grond van artikel 16 van het Besluit kwaliteit kinderopvang minimaal 

aantal in te zetten beroepskrachten op de afzonderlijke basisgroepen. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2, 3, 4 en 8 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 

9c Regeling Wet 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) 

 

Veiligheid en gezondheid 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de 

veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder 

draagt er zorg voor dat er in de buitenschoolse opvang conform het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid wordt gehandeld. 

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

 

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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : BSO De Speuldeel 

Website : http://www.despeuldeel.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000026402556 

Aantal kindplaatsen : 21 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Aaltina Zwaantina Scheper - Dolfing 

KvK nummer : 56908075 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Drenthe 

Adres : Postbus 144 

Postcode en plaats : 9400 AC ASSEN 

Telefoonnummer : 0592-306300 

Onderzoek uitgevoerd door :  C. Dix 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Midden-Drenthe 

Adres : Postbus 24 

Postcode en plaats : 9410 AA BEILEN 

 

Planning 

Datum inspectie : 09-03-2021 

Opstellen concept inspectierapport : 09-03-2021 

Zienswijze houder : 11-03-2021 

Vaststelling inspectierapport : 11-03-2021 

Verzenden inspectierapport naar houder : 11-03-2021 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 11-03-2021 
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Openbaar maken inspectierapport : 11-03-2021 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

 

Goedemorgen, 

  

Het inspectierapport is in goede orde ontvangen. 

  

Met vriendelijke groet, 

Kinderopvang De Speuldeel  

  

  

Aline Scheper 

 

 

 

 

 

 

 


