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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 onaangekondigd jaarlijks onderzoek.

Beschouwing
Fris! locatie Eloy is onderdeel van Fris! kinderdagverblijven. De BSO is gevestigd in de gelijknamige
basisschool in Ugchelen.
Er zijn 4 basisgroepen op de BSO, die gebruik maken van de ruimte (gedeeld met de
peuteropvang) de hal van de school en van speelparadijs Binky Malkenschoten, waar op de
dinsdag- en donderdagmiddag een basisgroep structureel een deel van de middag doorbrengt.
Inspectiegeschiedenis:
2014: de BSO voldoet aan de onderzochte voorwaarden, er is alleen geen oudercommissie;
2015: de BSO voldoet aan de onderzochte voorwaarden, er is alleen geen oudercommissie.
Voortgang:
De BSO voldoet grotendeels aan de onderzochte voorwaarden. Er is een tekortkoming
geconstateerd op het domein veiligheid en gezondheid. Voor de locatie is geen oudercommissie,
ondanks de inspanningen van de houder.

Advies aan College van B&W
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid.
Ten aanzien van de oudercommissie, adviseren wij de gemeente niet te handhaven, aangezien de
houder aantoonbaar inspanningen doet om een oudercommissie in te stellen. Zie ook voorgaande
rapportages.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Binnen dit domein zijn de volgende competenties geobserveerd en beoordeeld:





waarborging emotionele veiligheid
ontwikkeling van persoonlijke competentie
ontwikkeling van sociale competentie
overdracht van normen en waarden

Om een helder beeld te krijgen van beleid, visie en praktijk is een observatie uitgevoerd.
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het
Veldinstrument observatie pedagogische praktijk 4-12 jaar.
Pedagogische praktijk
De praktijkobservatie is uitgevoerd op 7 april 2016 locatie Eloy en 21 april 2016 locatie
Malkenschoten.
Het volgende is onder andere geobserveerd ten aanzien van de pedagogische basisdoelen (waarbij
de schuingedrukte tekst uit het veldinstrument is overgenomen en de tekst daarna een uitwerking
daarvan is in zoals deze is geobserveerd in de praktijk):
Zorg dragen voor het waarborgen van emotionele veiligheid
Kinderen hebben vaste beroepskrachten en bekende leeftijdsgenootjes om zich heen: De
basisgroepen hebben een vaste samenstelling en vaste beroepskrachten die de groep begeleiden.
De oranje groep heeft op de dinsdag een vaste samenstelling en op de donderdag, er is één vaste
pedagogisch medewerker die de groep begeleidt. De locatiemanager is indien nodig ook aanwezig.
De kinderen spreken haar ook aan bij de naam, vragen of zij die dag ook bij hen komt. Het is
duidelijk dat de kinderen de locatiemanager kennen.
Zorg dragen voor de mogelijkheid om tot ontwikkeling van persoonlijke competentie te
komen
Er is wederzijdse interactie tussen beroepskrachten en individuele kinderen: De beroepskracht
praat met de kinderen over het weer: wel/niet naar buiten. 'Ik zie alleen maar witte lucht' zegt een
kind. "Ach', zegt de beroepskracht: ‘We zijn niet van suiker' (het regent namelijk). 'Ik wel’, zegt
een kind. 'Dan smelt jij wel'; zegt de beroepskracht. En samen met de kinderen lacht ze erom.
Zorg dragen voor de mogelijkheid om tot ontwikkeling van sociale competentie te
komen.
De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in hun onderlinge interactie - De beroepskrachten
grijpen adequaat in bij negatieve interacties tussen kinderen. Zij helpen om de betreffende situatie
stop te zetten en op te lossen; Kinderen krijgen de kans voor 'hoor-wederhoor'. De
beroepskrachten leggen doorgaans uit waarom er wordt ingegrepen:
De beroepskracht doet met een groepje kinderen een memoryspelletje. Twee kinderen die naast
elkaar zitten krijgen onenigheid. De beroepskracht merkt het op en zegt: 'Wat gebeurt er? Het is
duidelijk dat het ene kind erg verdrietig is, het huilt en zegt dat het andere kind iets deed.
De beroepskracht vraagt het andere kind wat er gebeurde. Het kind praat echter niet.
De beroepskracht zegt: 'X. je moet nu gaan praten'.....'Moet je er even over nadenken? Oké, ga
maar even nadenken, dan kom ik er zo bij je op terug. Ik wil dat het opgelost wordt. Y is niet blij'.
Even later vraagt de beroepskracht nogmaals aan het kind wat er was gebeurd. Het kind geeft toe
dat hij iets deed bij Y. De beroepskracht zegt: 'Y. vond dat niet fijn, dat zag je wel hè? Wat zeg je
dan tegen Y?' en tegen Y: 'Y, wil je even luisteren naar X?'. Even later hebben de twee
kinderen weer samen plezier in het spel. Ze lachen samen.
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Zorg voor de overdracht van normen en waarden
Oefenen van gedeelde verantwoordelijkheid en respectvol samenzijn: De kinderen kiezen om met
de rijsttafel spelen (soort zandtafel, maar dan gevuld met rijst).'Weten jullie de afspraken nog een
beetje?' De beroepskracht praat met de kinderen over de regels.
Afspraken, regels en omgangsvormen zijn herkenbaar aanwezig en worden toegepast: De groep
kinderen die naar Malkenschoten gaan, wassen bij aankomst de handen en er is gelegenheid om
naar de wc te gaan. Vervolgens lopen ze naar het springkussen, waar de kinderen een geel hesje
aan krijgen. Ook bij het bezoek aan de dieren blijven ze als groep bij elkaar. Dit wordt door de
beroepskracht herhaald. Bij de dieren mag worden geaaid. De beroepskracht begeleidt dit, door
een kind dat schrikt van een dier te helpen. Na het bezoek worden de handen gewassen. De
beroepskracht vraagt dit ook na. Als een kind de handen niet heeft gewassen, zegt ze: 'Ga maar
even, dat doen we toch altijd?'. Verder worden verjaardagen gevierd. In principe gebeurd dit als de
groep op de Eloy is, maar vandaag zijn er twee feestjes. Het tweede feestje vindt plaats bij het
eetmoment aan het eind van de middag op Malkenschoten. Er wordt een lied gezongen en aan het
eind bedanken de kinderen het jarige kind voor de traktatie.
Conclusie: Op buitenschoolse opvang Fris! kinderdagverblijven locatie Eloy, wordt voldaan aan de
kwaliteitseisen met betrekking tot de pedagogische praktijk.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke

Interview anderen (beroepskrachten)

Observaties (7 april 2016 en 22 april 2016)

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch werkplan
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Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag
Alle medewerkers aanwezig op BSO Eloy tijdens de inspectie, zijn in het bezit van een geldige
verklaring omtrent het gedrag.
Passende beroepskwalificatie
Alle beroepskrachten aanwezig tijdens de inspectie, beschikken over de voor de werkzaamheden
passende beroepskwalificatie zoals in de cao kinderopvang is opgenomen.
Opvang in groepen
Er zijn 4 basisgroepen op buitenschoolse opvang Eloy:





groep groen met maximaal 20 kinderen, gevestigd in de hal;
groep geel met maximaal 10 kinderen, gevestigd in het lokaal;
groep blauw met maximaal 10 kinderen, gevestigd in het lokaal;
groep oranje met maximaal 10 kinderen, start in de hal en vertrekt vervolgens naar
kinderparadijs Malkenschoten (Binky) op de dinsdagmiddag en de donderdagmiddag.

Beroepskracht-kindratio
groep
groen
geel
blauw
oranje

aantal aanwezige kinderen
13
9
7
8

aantal beroepskrachten
2
1
1
1

aantal beroepskrachten nodig
2
1
1
1

Uit de planlijsten en personeelsroosters op locatie wordt geconcludeerd dat ook op de andere
dagen voldoende personeel wordt ingezet.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke

Interview anderen (beroepskrachten)

Observaties (7 april 2016 en 22 april 2016)

Verklaringen omtrent het gedrag

Diploma's beroepskrachten

Plaatsingslijsten

Presentielijsten

Personeelsrooster

6 van 12
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 07-04-2016
Fris! Kinderdagverblijven locatie Eloy te UGCHELEN

Veiligheid en gezondheid
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
Voor BSO Eloy is een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid opgesteld, met als locatie
basisschool De Eloy in Ugchelen.
Eén groep kinderen van deze BSO maakt 's middags structureel gebruik van het terrein van
kinderparadijs Malkenschoten. Voor het gebruik hiervan heeft de locatieverantwoordelijke aan de
toezichthouder diverse documenten getoond, zoals een calamiteitenplan van het park, regels,
waaraan de beroepskracht en/of de kinderen zich dienen te houden e.d.
Zo zijn er bijvoorbeeld de volgende afspraken:






tot waar de kinderen mogen komen: alleen het eerste gedeelte van het park, tot aan het
springkussen. Achter in het park is een grote (toegankelijke) waterpartij, waar de kinderen
niet mogen komen;
dat de kinderen altijd bij de groep blijven;
de kinderen een hesje aan krijgen ivm de herkenbaarheid;
de beroepskracht een beroep kan doen op het aanwezige personeel en de beheerder van het
park;
dat kinderen de handen wassen na het aaien van de dieren.

Deze maatregelen zijn genomen, omdat de verantwoordelijke risico's inschat, die zich bij het
gebruik van deze buitenruimte (en binnenruimte die wordt gebruikt door de BSO) voordoen.
Vanwege het structurele gebruik van deze ruimte(s), dient houder hiervoor een risico-inventarisatie
veiligheid en gezondheid op te stellen. Deze ontbreekt in de huidige risico-inventarisatie
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is
voldaan.

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid op voor alle voor kinderen
toegankelijke ruimtes in een kindercentrum, waaronder de buitenspeelruimte.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid
1 sub a Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers
kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk)

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie gezondheid op.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid
1 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang,
buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk)

Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke

Interview anderen (beroepskrachten)

Observaties (7 april 2016 en 22 april 2016)

Risico-inventarisatie veiligheid

Risico-inventarisatie gezondheid
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Ouderrecht
Oudercommissie
Voor de locatie BSO Fris! Eloy is nog geen oudercommissie ingesteld. Houder spant zich hier wel
voor in.
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is
voldaan.

De houder stelt binnen zes maanden na registratie een oudercommissie in.
(art 1.58 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

OF
In een kindercentrum waar maximaal 50 kinderen worden opgevangen is (nog) geen
oudercommissie ingesteld, de houder heeft zich echter aantoonbaar voldoende ingespannen
om een oudercommissie in te stellen
én
de houder biedt, als ouders op een andere wijze worden betrokken bij onderwerpen waarvoor
adviesrecht geldt, ouders de gelegenheid deel te nemen aan een oudercommissie.
(art 1.58 lid 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Gebruikte bronnen:

Informatiemateriaal voor ouders

8 van 12
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 07-04-2016
Fris! Kinderdagverblijven locatie Eloy te UGCHELEN

Inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogische praktijk
De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 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 lid 1 en 1.50 lid 1 en 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 lid 1 en 1.50 lid 1 en 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 lid 1 en 1.50 lid 1 en 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 houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum
exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven na 1 maart
2013.
(art 1.50 lid 3 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 en is op dat moment niet ouder dan twee
maanden.
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht, vrijwilliger is niet ouder dan
twee jaar.
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 en 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 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 en 3 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Opvang in groepen
Ieder kind behoort bij een basisgroep.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
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De basisgroep bestaat uit maximaal twintig kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot de leeftijd waarop
het basisonderwijs voor die kinderen eindigt.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 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 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 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)

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 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 3 en 5 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 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 4 en 5 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 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 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)

Veiligheid en gezondheid
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid op voor alle voor kinderen toegankelijke
ruimtes in een kindercentrum, waaronder de buitenspeelruimte.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub
a Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang,
buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk)

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie gezondheid op.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang,
buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk)

Ouderrecht
Oudercommissie
De houder stelt binnen zes maanden na registratie een oudercommissie in.
(art 1.58 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

OF
In een kindercentrum waar maximaal 50 kinderen worden opgevangen is (nog) geen
oudercommissie ingesteld, de houder heeft zich echter aantoonbaar voldoende ingespannen om
een oudercommissie in te stellen
én
de houder biedt, als ouders op een andere wijze worden betrokken bij onderwerpen waarvoor
adviesrecht geldt, ouders de gelegenheid deel te nemen aan een oudercommissie.
(art 1.58 lid 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen

: Fris! Kinderdagverblijven (BSO Eloy)
: http://www.friskinderdagverblijven.nl
: 40

Gegevens houder
Naam houder
Adres houder
Postcode en plaats
Website
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

:
:
:
:
:
:

Fris! Kinderdagverblijven
Linie 540
7325 DZ Apeldoorn
www.friskdv.nl
50860429
Nee

Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Onderzoek uitgevoerd door

:
:
:
:
:

GGD Noord en Oost Gelderland
Postbus 3
7200 AA Zutphen
088-4433000
Mevr. A de Vries

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Apeldoorn
: Postbus 9033
: 7300 ES APELDOORN

Gegevens toezicht

Planning
Datum inspectie
Opstellen concept inspectierapport
Zienswijze houder
Vaststelling inspectierapport
Verzenden inspectierapport naar houder
Verzenden inspectierapport naar
gemeente
Openbaar maken inspectierapport

:
:
:
:
:
:

07-04-2016
07-06-2016
20-06-2016
20-06-2016
20-06-2016
20-06-2016

: 23-06-2016
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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 7 april 2016 bij de Fris!
Kinderdagverblijven Locatie BSO Eloy aan het Klingelbeek 28 in Ugchelen geven wij in deze
zienswijze graag onze reactie op het rapport.
Bedankt voor de prettig verlopen inspectie op onze locatie BSO Eloy. Wij als houder zijn bezig om
een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid op te stellen voor kinderparadijs Malkenschoten.
Met vriendelijke groet,
Ilse Hoogstad
Manager BSO/Peuteropvang Locatie Eloy
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