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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 aangekondigd incidenteel onderzoek. 

Dit onderzoek heeft plaatsgevonden in verband met de aanvraag voor de uitbreiding van 

BSO Het Korfje, locatie Veessen van 13 naar 22 kindplaatsen. 

 

Beschouwing 

Feiten over het kindercentrum 

BSO Het Korfje, locatie Veessen is onderdeel van Kinderdagverblijf Het Korfje in Heerde, alwaar 

van deze houder twee opvanglocaties zijn geregistreerd. De BSO is in Veessen gehuisvest in de 

basisschool. De BSO staat momenteel geregistreerd met 13 kindplaatsen voor kinderen in de 

leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. Er is een aanvraag gedaan voor uitbreiding naar 22 kindplaatsen. 

 

Inspectiegeschiedenis 

Op 10 oktober 2019 heeft er een onderzoek na registratie plaats gevonden bij BSO Het Korfje, 

locatie Veessen. Er wordt niet volledig voldaan aan de onderzochte voorschriften.  

 

Er worden overtredingen geconstateerd binnen de domeinen: 

• pedagogisch klimaat: omschrijving maximale aantal kinderen binnen basisgroep 

• personeel en groepen: koppelingen PRK, omschrijving achterwacht 

• veiligheid en gezondheid: handelen conform beleid 

• meldcode: kennis meldcode en vertrouwensinspecteur 

• accommodatie: passend en toegankelijk ingericht 

• informatie: inzichtelijkheid inspectierapport 

 

Bevindingen op hoofdlijnen 

Op 31-07-2020 is BSO Het Korfje, locatie Veessen in opdracht van de gemeente Heerde bezocht 

voor een incidenteel onderzoek in verband met de uitbreiding van kindplaatsen. Er wordt voldaan 

aan de getoetste wettelijke voorschriften om het aantal op te hogen. 

 

Twee overtredingen van vorig jaar zijn binnen dit onderzoek beoordeeld. Het betreft de 

beschrijving van de basisgroep in het pedagogisch beleid en de publicatie van het inspectierapport 

op de website. De houder heeft herstel doorgevoerd. De beoordeling kon plaatsvinden op basis van 

digitale documenten. De andere hierboven genoemde overtredingen worden onderzocht in de 

praktijk tijdens het jaarlijkse inspectie-onderzoek. 

 

Verdere toelichting is in dit rapport te lezen. 

 

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 

Pedagogisch klimaat 

 

De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 

 

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

duidelijk hoe hij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Bij het vorige inspectieonderzoek is 

geconstateerd dat de beschrijving van de basisgroep niet overeenkomstig was met de praktijk. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 

gelezen en/of besproken is. 

Pedagogisch beleid 

Op de website is in de versie 25 november 2019 'Pedagogisch beleid Buitenschoolse opvang het 

Korfje' te lezen dat de beschrijving van de basisgroep is aangepast conform de praktijk. Hiermee is 

de tekortkoming hersteld. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

• Website (d.d. 29-07-2020) 

• Pedagogisch beleidsplan 



 

5 van 11 

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang incidenteel onderzoek 31-07-2020 

BSO het Korfje, locatie Veessen te Veessen 

 

Accommodatie 

 

De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 

 

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 met een beschrijving van wat er bekeken, 

gelezen en/of besproken is.   

Eisen aan ruimtes 

Er is door de houder een uitbreiding aangevraagd van 13 naar 22 kindplaatsen.  

De kinderen worden opgevangen in de centrale hal van basisschool De IJsselvallei. Er komt een 

naastgelegen ruimte vrij waar het Korfje gebruik van mag maken. De toename in oppervlakte 

maakt de weg vrij voor meer kindplaatsen. 

 

Ruimtes 

De houder heeft diverse documenten aangeleverd. Na bestudering van de plattegrond van de 

school en overleg met de houder op locatie blijkt dat de BSO in het huidige en nieuwe gedeelte 

beschikt over een totaal van 80 m2. "Zo staat het in de huurovereenkomst", aldus de houder. Op 

basis van deze informatie is er voldoende plaats voor het aantal aangevraagde kindplaatsen van 

22. 

 

De extra groepsruimte wil de houder inrichten tot een plek waar de kleuters en jongste kinderen 

van de BSO in alle rust kunnen bouwen, samen spelen en lezen. De centrale hal behoudt zijn 

functie als ruimte waar de kinderen gezamenlijk eten en drinken en waar wordt geknutseld. 

Doorgaans spelen de kinderen buiten, maar de houder wil dat de kinderen zich welkom voelen in 

een gezellige binnenruimte. 

 

Op het moment van het locatiebezoek staan de twee ruimtes vol met planten en divers 

spelaanbod, voornamelijk van school. Deze spullen staan hier opgeslagen vanwege de vakantie. 

De locatiemanager vertelt dat er sprake is van een goede samenwerking met de basisschool 

waardoor ze afspraken kan maken over de inrichting zoals zij die heeft geschetst. 

 

De buitenspeelruimte blijft gelijk voor deze locatie. Bij de school hoort een riant omheind plein met 

tegels en gras en divers speeltoestellen. 

 

Groepen 

Met de uitbreiding in kindplaatsen blijft men op deze locatie werken met 1 basisgroep met een 

maximumaantal van 22 kinderen in de leeftijd 4-12 jaar. De opvang vindt na schooltijd plaats op 

de maandagen, dinsdagen en donderdagen. Ook is de locatie open in de vakantie en op 

studiedagen. 

 

Aan de groep worden vaste gezichten gekoppeld. Deze beroepskrachten zijn reeds in dienst en 

staan ingeschreven in het personenregister kinderopvang (PRK). 
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Veiligheid 

Er zal voorafgaand aan de ingebruikname een beleid veiligheid en gezondheid worden opgesteld 

voor de nieuwe ruimte. Tijdens het locatiebezoek werden geen grote risico's geconstateerd. De 

houder zal zorgdragen voor het beveiligen van de stopcontacten en andere preventieve 

maatregelen indien nodig.  

 

Conclusie 

Door middel van bestudering van de aangeleverde informatie (plattegrond, website), het 

locatiebezoek en het interview met de houder is geconstateerd dat er voldaan wordt aan de 

voorschriften voor de uitbreiding naar 22 kindplaatsen. 

 

Tijdens het jaarlijkse onderzoek zal beoordeeld worden of de huidige plannen in de praktijk ook 

uitgevoerd zijn en of hiernaar gehandeld wordt. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

• Observatie(s) 

• Plattegrond 

• Wijzigingsformulier exploitatie 
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Ouderrecht 

 

De houder moet aan de volgende eis voldoen: 

 

De houder attendeert de ouders en het personeel op het inspectierapport. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 

gelezen en/of besproken is.   

Informatie 

Tijdens het vorige inspectiebezoek is geconstateerd dat het inspectierapport niet door de houder 

stond vermeld op de website. Dat is nu wel gebeurd. Hiermee is de overtreding hersteld. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

• Website (d.d. 29-07-2020) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

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) 

 

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 

 

Informatie 

De houder van een kindercentrum informeert ouders en personeel over het inspectierapport door 

het zo spoedig mogelijk na ontvangst op de eigen website te plaatsen op een gemakkelijk vindbare 

plaats. Indien geen website aanwezig is legt de houder een afschrift van het inspectierapport ter 

inzage op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats. 

(art 1.54 lid 2 en 3 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : BSO het Korfje, locatie Veessen 

Website : http://www.kinderdagverblijfhetkorfje.nl 

Aantal kindplaatsen : 13 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Kinderdagverblijf het Korfje 

Adres houder : Eperweg 33w 

Postcode en plaats : 8181 ET Heerde 

KvK nummer : 63352397 

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. J. van Marle 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Heerde 

Adres : Postbus 175 

Postcode en plaats : 8180 AD HEERDE 
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Planning 

Datum inspectie : 31-07-2020 

Opstellen concept inspectierapport : 06-08-2020 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 10-08-2020 

Verzenden inspectierapport naar houder : 10-08-2020 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 10-08-2020 

Openbaar maken inspectierapport : 13-08-2020 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 


