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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.
Dit jaarlijks onderzoek heeft de toezichthouder uitgevoerd op basis van risicogestuurd toezicht.
De GGD’en in Nederland werken volgens een model voor risicogestuurd toezicht. Dit doen zij om
meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken. Uitgebreider onderzoek
waar nodig, minder uitgebreid waar mogelijk.

Beschouwing
BSO de Korf maakt onderdeel uit van Fris! Kinderdagverblijven. De BSO is gevestigd in Katholieke
Jenaplan Basisschool De Korf.
De BSO beschikt hier over eigen groepsruimtes en de hal in de school. Verder maakt de BSO
gebruik van de theaterzaal van school, het handvaardigheidslokaal/bibliotheek en het schoolplein.
Hierover zijn afspraken gemaakt met de basisschool.
Deze locatie voor buitenschoolse opvang staat op dit moment geregistreerd in het Landelijk
Register Kinderopvang (LRK) met 32 kindplaatsen.
Inspectiegeschiedenis:
•
Jaarlijks onderzoek 2016: Op het domein "Ouderrecht" zijn tekortkomingen geconstateerd.
Aan de overige getoetste voorwaarden wordt voldaan;
•
Nader onderzoek 2016: De gemeente heeft herstelafspraken gemaakt met de houder
betreffende eerder vastgestelde tekortkomingen. De handhavingsacties van de gemeente
hebben geleid tot het gewenste resultaat. De tijdens het jaarlijks onderzoek geconstateerde
tekortkoming is niet langer aanwezig;
•
Jaarlijks onderzoek 2017: Geen overtredingen;
•
Jaarlijks onderzoek 2018: Er is een overtreding geconstateerd op het onderdeel personeel en
groepen: verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang;
•
Jaarlijks onderzoek 2019: Er wordt voldaan aan de onderzochte voorwaarden;
Bevindingen op hoofdlijnen
Uit het huidige onderzoek blijkt dat houder niet aan alle onderzochte kwaliteitseisen voldoet. Er is
een tekortkoming geconstateerd op het domein personeel en groepen.
Een toelichting is te lezen in het onderliggende rapport.

Advies aan College van B&W
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
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.
Pedagogische praktijk
In de Wet kinderopvang, artikel 1.49 lid 1 staat beschreven:
Een houder van een kindercentrum biedt verantwoorde kinderopvang, waaronder wordt verstaan:
het in een veilige en gezonde omgeving bieden van emotionele veiligheid aan kinderen, het
bevorderen van de persoonlijke en sociale competentie van kinderen en de socialisatie van
kinderen door overdracht van algemeen aanvaarde waarden en normen.
Bij algemene maatregel van bestuur zijn nadere regels gesteld met betrekking tot deze aspecten
van verantwoorde kinderopvang, namelijk:
A. De houder draagt er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase
waarin kinderen zich bevinden, op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt
omgegaan. Er is respect voor de autonomie van kinderen, grenzen worden gesteld aan en
structuur wordt geboden voor het gedrag van kinderen. Dit gebeurt op een manier dat kinderen
zich emotioneel veilig en geborgen kunnen voelen.
B. De houder draagt er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase
waarin kinderen zich bevinden, kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van:
motorische vaardigheden, cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden.
Dit gebeurt zodanig dat kinderen in staat worden gesteld steeds zelfstandiger te functioneren in
een veranderende omgeving.
C. De houder draagt er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase
waarin kinderen zich bevinden, kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen
spelenderwijs sociale kennis en vaardigheden worden bijgebracht. Kinderen worden in staat gesteld
steeds zelfstandiger relaties met anderen op te bouwen en te onderhouden.
D. De houder draagt er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase
waarin kinderen zich bevinden, 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.
Binnen het domein 'Pedagogisch klimaat' is een observatie uitgevoerd waarbij een toetsing heeft
plaatsgevonden van dit wetsartikel.
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Op alle aspecten van verantwoorde kinderopvang is toegezien, de observaties van twee aspecten
staan beschreven.
De observatie is kort gehouden in verband met de landelijke situatie omtrent corona:
Situatie praktijkobservatie
De praktijkobservatie vond plaats in de middag.
Geobserveerd zijn onder andere de volgende momenten:
•
Tafelmoment;
•
Buitenspelen.
Observatie aspect A
De beroepskracht communiceert met de kinderen, de beroepskracht heeft een vertrouwde relatie
met de kinderen.
Tijdens het buitenspelen valt een kind. De beroepskracht loopt naar het kind toe, gaat door de
knieën en troost het kind. Het kind laat zich troosten door de beroepskracht.
Onder het fruiteten vragen de beroepskrachten de kinderen naar hun dag. De kinderen hadden
vandaag de jaarafsluiting op school. Ze vertellen vol enthousiasme over de dag. De
beroepskrachten luisteren naar de verhalen van de kinderen.
Observatie aspect B
De beroepskrachten ondersteunen en stimuleren de ontwikkeling van (individuele) kinderen
De beroepskrachten vertellen in het gesprek dat ze op het moment (vanwege corona) veel
buitenspelen. De school heeft net een nieuwe buitenspeelruimte. Op het schoolplein is een veldje
gemaakt waarop de kinderen allerlei spellen kunnen doen. Tijdens de inspectie spelen de kinderen
trefbal. Een beroepskracht speelt mee. De jongens spelen tegen de meisjes. De kinderen zijn
fanatiek in hun spel. Als de kinderen af zijn moedigen ze hun teamgenoten vanaf de zijkant aan.
De kinderen hebben de mogelijkheid om (leer) ervaringen op te doen dankzij de groep,
spelmateriaal, activiteitenaanbod en inrichting
Alle kinderen hebben een maatje om mee te spelen. Er is gelegenheid voor uitdagend spel met
gelijkgestemden in kleine groepjes. Tijdens de observatie is gezien dat de kinderen het grootste
gedeelte van de tijd bezig zijn met een bepaalde activiteit. De kinderen gaan dagelijks naar buiten.
In de buitenruimte is spelmateriaal aanwezig dat aanzet tot individueel en gezamenlijk spel. De
buitenruimte sluit ook aan bij de behoefte van de 8+ er.
De nieuwe buitenruimte is net klaar. Er is onder andere een speeltoestel geplaatst, een veldje om
balspellen te spelen en een schommel.

Gebruikte bronnen
•
•
•
•

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (24-06-2021)
Interview (aanwezige beroepskrachten op 24-06-2021)
Observatie(s)
Pedagogisch werkplan
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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
Tijdens de inspectie is het personenregister kinderopvang (PRK) ingezien.
De aanwezige beroepskrachten, locatieverantwoordelijke en stagiaire zijn ten tijde van de inspectie
geregistreerd in het personenregister kinderopvang en zijn gekoppeld aan de houder. De
verklaringen omtrent gedrag voldoen aan de wettelijke eisen.
Opleidingseisen
De wijze waarop de houder zijn beleid voert met betrekking tot de beroepskwalificaties, is op basis
van een steekproef onderzocht. De steekproef is bepaald door te toetsen of het personeel dat ten
tijde van het onderzoek op de locatie aanwezig was, in het bezit is van een geldende
beroepskwalificatie.
Van deze beroepskrachten was het mogelijk om de diploma's op locatie in te zien. De diploma's zijn
overeenkomstig de diploma’s die volgens de geldende cao-kinderopvang een kwalificatie geven.
Kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker
De pedagogisch beleidsmedewerker die de coaching verzorgt op deze locatie beschikt over een
diploma zoals opgenomen in de cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.
Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
Tijdens de inspectie zijn er 3 basisgroepen geopend:
Groep
Blauw
Geel
Groen

Aantal kinderen
12 Onderbouw
8 middenbouw
6 Bovenbouw

Aantal beroepskrachten
1
1
1

De volgende rekenregels zijn voor de BSO groepen van toepassing:
•
De BKR voor kinderen van 7 tot 13 jaar is 1 pedagogisch medewerker op 12 kinderen
geworden.
•
De BKR voor kinderen van 4 tot en met 6 jaar is 1 op 10 gebleven.
•
Voor verticale groepen van 4 tot 13 jaar geldt een BKR van 1 op 11.
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Uit de observatie blijkt dat er op de blauwe groep 12 kinderen van 4-7 jaar worden opgevangen
door 1 beroepskracht. De beroepskracht kindratio wordt hiermee overschreden.
Uit bovenstaande constatering(en)/ bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is
voldaan:
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)

Stabiliteit van de opvang voor kinderen
De kinderen worden opgevangen in 3 basisgroepen. De locatie staat geregistreerd met 32
kindplaatsen.

Gebruikte bronnen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (24-06-2021)
Interview (aanwezige beroepskrachten op 24-06-2021)
Observatie(s)
Personenregister Kinderopvang
Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten
Arbeidsovereenkomst(en) leerlingen; BBL/PMIO/BOL
Plaatsingsoverzicht
Personeelsrooster
Pedagogisch werkplan
Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s)
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Veiligheid en gezondheid
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
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/zij
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.
De houder betrekt medewerkers bij het maken van dit veiligheid- en gezondheidsbeleid. De houder
zorgt ervoor dat de beroepskrachten handelen volgens het beleid.
Er is een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de houder moet de kennis en het
gebruik van deze meldcode bevorderen.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een
beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
EHBO
De aanwezige vaste beroepskrachten zijn gekwalificeerd voor het verlenen van eerste hulp aan
kinderen. Hiermee wordt geborgd dat er een volwassene aanwezig is voor het verlenen van eerste
hulp aan kinderen.
De certificaten zijn op locatie en via de mail ingezien.
Coronavirus
De houder heeft een aanvullend protocol geschreven. In dit protocol staan (extra) maatregelen
beschreven om een besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk te houden.
In de praktijk blijkt dat de beroepskrachten op de hoogte zijn van het protocol en hiernaar
handelen.

Gebruikte bronnen
•
•

EHBO-certificaten
Protocol(len)
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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
De houder staat geregistreerd 32 kindplaatsen. Om 32 kinderen tegelijkertijd op te kunnen vangen
112 m2 binnenspeelruimte nodig en 96 m2 buitenspeelruimte nodig.
Binnenruimte
De houder heeft een plattegrond aangeleverd met het aantal m2 per ruimte. De ruimtes zijn als
volgt:
Groep
Blauw
Groen
Geel

Ruimte
Lokaal
Lokaal
Hal

Aantal m2
63 m2
63 m2
70 m2
Totaal 196 m2

In totaal beschikt de locatie volgens de aangeleverde plattegrond over 196 m2. Dit is voldoende
voor het aantal kindplaatsen waarmee de houder geregistreerd staat. Daarnaast maken de
kinderen gebruik van de theaterzaal. Deze zaal is 101 m2.
Buitenruimte
De buitenruimte is aangrenzend aan het kindercentrum. De kinderen kunnen naar buiten via de
hal. Voor het buitenspelen maakt de BSO gebruik van het schoolplein. De buitenruimte voorziet in
voldoende vierkante meters.
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.

Gebruikte bronnen
•
•
•
•

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (24-06-2021)
Observatie(s)
Plattegrond
Pedagogisch werkplan
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
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)
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)
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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)
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 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang )
De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende de buitenschoolse opvang
te allen tijde ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van
eerste hulp aan kinderen conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie
gestelde nadere regels.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9b Regeling
Wet kinderopvang)
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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 Korf

Website

: http://www.friskinderdagverblijven.nl

Vestigingsnummer KvK

: 000025070932

Aantal kindplaatsen

: 32

Gegevens houder
Naam houder

: Fris! Kinderdagverblijven Locatie BSO B.V.

Adres houder

: Sebastiaanplein 1

Postcode en plaats

: 7333 BA Apeldoorn

KvK nummer

: 57386366

Aansluiting geschillencommissie

: Ja

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD

: GGD Noord- en Oost-Gelderland

Adres

: Postbus 3

Postcode en plaats

: 7200 AA Zutphen

Telefoonnummer

: 088-4433000

Onderzoek uitgevoerd door

: Mevr. S. Eising

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente

: Apeldoorn

Adres

: Postbus 9033

Postcode en plaats

: 7300 ES APELDOORN
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Planning
Datum inspectie

: 24-06-2021

Opstellen concept inspectierapport

: 15-07-2021

Zienswijze houder

: 21-07-2021

Vaststelling inspectierapport

: 21-07-2021

Verzenden inspectierapport naar houder

: 21-07-2021

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 21-07-2021

Openbaar maken inspectierapport

: 26-07-2021
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
Naar aanleiding van de inspectie die heeft plaatsgevonden op 24 juni 2021 bij de Fris!
kinderdagverblijven Locatie de Korf (BSO) aan de postmeestersdreef 2 in Apeldoorn geven wij in
deze zienswijze graag onze reactie op het rapport.
Uit de observatie blijkt dat er op de blauwe groep 12 kinderen van 4-7 jaar worden opgevangen
door 1 beroepskracht. De beroepskracht kindratio wordt hiermee overschreden.
Middels deze zienswijze willen graag benadrukken dat wij op papier wel de BKR voor elkaar
hebben, dit kunnen de aangeleverde daglijsten ook bevestigen. In de praktijk deed zich de
volgende situatie voor: op blauwe groep nam de stagiaire afscheid en wilde graag trakteren. De 2
kinderen die op de daglijst op de gele groep aangemeld stonden werden uitgenodigd om tijdens het
eet- en drinkmoment even aan te schuiven om afscheid te nemen van deze stagiaire. Deze
kinderen waren namelijk net een week hiervoor overgeplaatst van de blauwe groep naar de gele
groep i.v.m. leeftijd. Er is dus niet bewust afgeweken van de BKR; op de gele groep waren nog
ruim voldoende kindplaatsen beschikbaar. De keuze die onze pedagogisch medewerkers hebben
gemaakt is op basis van het welbevinden van de kinderen.
Pedagogisch medewerkers zijn zich bewust van de BKR die gehanteerd moet worden en dat hier in
de praktijk geen uitzondering in gemaakt mag worden.
Met vriendelijke groet,
Ilse Hoogstad
Locatiemanager BSO de Korf
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