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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 

Op 24 december 2015 heeft GGD Kennemerland, in opdracht van gemeente Heemskerk, een 
onaangekondigde inspectie uitgevoerd bij BSO de Otter in Heemskerk.  

Tijdens dit risicogestuurde inspectiebezoek zijn enkele voorwaarden (welke verder zijn uitgewerkt 

in het rapport) uit de Wet Kinderopvang getoetst. 
  

Buitenschoolse opvang de Otter is gevestigd in een eigen ruimte in de Brede school de Otterkolken 
in Heemskerk. De BSO staat met veertig kindplaatsen geregistreerd in het LRKP en biedt opvang 

aan kinderen van 4-13 jaar. 

De Otter maakt onderdeel uit van de onderwijsorganisatie Tabijn. Tabijn heeft nog een BSO in 
Heemskerk. 

 
BSO de Otter is uitgebreid van twintig naar veertig kindplaatsen. Tijdens dit onderzoek is deze 

uitbreiding meegenomen. Ook is gekeken of de overtredingen ten tijde van de vorige inspectie in 
2014 zijn verholpen. 

  

Op dit moment voldoet de buitenschoolse opvang volledig aan de tijdens deze inspectie getoetste 
voorwaarden van de Wet Kinderopvang. 

 
De houder gaat akkoord met de inhoud van het inspectierapport en heeft geen gebruik gemaakt 

van de gelegenheid een zienswijze in te dienen. 

 
Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 

Tijdens deze inspectie is de pedagogische praktijk getoetst. 
  

Pedagogische praktijk 

De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 
  

Het oordeel van de toezichthouder ten aanzien van de pedagogische praktijk is tot stand gekomen 
door een veelheid aan waarnemingen tijdens de observatie. Voor deze observatie van de 

pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het Veldinstrument observatie 
kindercentrum (opgesteld door GGD Nederland, versie december 2014). De beschrijvingen, die na 

het onderstreepte sleutelwoord zijn weergegeven, zijn aan dit instrument ontleend en tijdens het 

onderzoek op locatie geconstateerd. 
Bij het beoordelen van de observaties is uitgegaan van vier basiscompetenties vanuit de Wet 

Kinderopvang, waaraan de pedagogische praktijk minimaal moet voldoen, 
namelijk: 

 emotionele veiligheid; 

 persoonlijke competentie; 
 sociale competentie; 

 overdracht van normen en waarden. 
 

De observatie heeft plaatsgevonden tijdens de ochtend in de kerstvakantie. Het is de dag voor 
kerst. De kinderen spelen in de verschillende hoeken en aan tafel. Een aantal kinderen wordt 

geschminkt. Ook worden er koeken versierd met slagroom en (‘sneeuw’) slagroom. Na het eten en 

drinken gaan de kinderen buiten spelen. 
  

Op buitenschoolse opvang de Otter worden de emotionele veiligheid, de persoonlijke competentie, 
de sociale competentie en de overdracht van normen en waarden voldoende gewaarborgd. 

Hieronder volgen enkele voorbeelden waaruit dit blijkt. 

  
Emotionele veiligheid 

Individuele aandacht  
De beroepskrachten reageren op een warme en ondersteunende manier op kinderen. Zij gaan op 

een ongedwongen manier om met ieder kind. 
  

Persoonlijke competentie 

Rituelen 
De beroepskrachten zorgen voor gewoontevorming in de groep door het consequent hanteren van 

rituelen binnen de hele groep of tussen kinderen. 
  

Sociale competentie 

Positieve sfeer 
De beroepskrachten zetten zich in voor een positieve sfeer door zorg voor de inrichting en 

aankleding van ruimte en activiteiten. Zij maken grapjes, zijn behulpzaam en hebben aandacht en 
zorg voor alle kinderen. 

 
Overdracht van normen en waarden 

Eenduidig handelen  

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

  
 

Gebruikte bronnen: 

  Vragenlijst oudercommissie 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (coördinator BSO) 

  Observaties 
  Pedagogisch beleidsplan 
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Personeel en groepen 

 

BSO de Otter biedt opvang aan maximaal veertig kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar op 

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Op dit moment zijn er maximaal dertig kinderen per dag. 
In 2016 wordt er ook op woensdag opvang geboden. Er werken momenteel drie  beroepskrachten 

per dag, afhankelijk van het kindaantal. 
  

 

Verklaring omtrent het gedrag 
 

De toetsing van de verklaringen omtrent het gedrag is gebaseerd op een steekproef. De steekproef 
is gehouden onder de personen die tijdens het inspectiebezoek aanwezig zijn. Alle medewerkers uit  

de steekproef beschikken over een verklaring omtrent het gedrag die voldoet aan de gestelde 
voorwaarden.  

 

 
Passende beroepskwalificatie 

 
De toetsing van de beroepskwalificatie is gebaseerd op een steekproef. De steekproef is gehouden 

onder de beroepskrachten die tijdens het inspectiebezoek aanwezig zijn. Alle medewerkers uit de 

steekproef beschikken over een passende beroepskwalificatie.  
 

 
Opvang in groepen 

 
De opvang vindt plaats in basisgroepen.  

De groepen zijn ingedeeld naar leeftijd. De kinderen weten bij welke groep/tafel ze horen. Ook is 

de groepsindeling zichtbaar in de ruimte (aparte tafels) en blijkt dit uit de (tafel) lijsten.  
Een tafelgroep hoeft niet perse te betekenen dat dit ook de basisgroep is. Een basisgroep kan ook 

uit bijv. twee tafelgroepen bestaan. Het is tijdens de inspectie niet duidelijk of er sprake is van 
twee of van drie basisgroepen. Een mogelijkheid is dat er gewerkt wordt met twee basisgroepen: 

een jongere groep (twee tafels samen) en een oudere groep.  Een alternatief is dat er drie 

basisgroepen zijn, gebaseerd op drie tafelgroepen. Beide mogelijkheden zijn toegestaan mits 
kinderen weten bij welke groep ze horen en mits de basisgroep (indien er kinderen zijn onder de  8 

jaar) uit maximaal twintig kinderen bestaat. 
 

Omdat de beroepskracht-kindratio (aantal beroepskrachten per groep) tijdens tafelmomenten per 
groep moet voldoen, is het belangrijk om een keus te maken m.b.t. vaststellen basisgroepen. 

 

De coördinator heeft verklaard hierin een keuze te maken en het pedagogisch werkplan op korte 
termijn aan te passen zodat duidelijk wordt of er gewerkt wordt met twee of met drie 

basisgroepen. 
 

 

Beroepskracht-kindratio 
 

Uit het personeelsrooster (agenda) en de bezettingslijsten van de maand december blijkt dat aan 
de eisen wordt voldaan. 

 
Gebruikte bronnen: 

  Vragenlijst oudercommissie 

  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (coördinator BSO) 
  Observaties 

  Verklaringen omtrent het gedrag 
  Presentielijsten 

  Personeelsrooster (en agenda) 

  Pedagogisch beleidsplan 
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Veiligheid en gezondheid 

 

De inhoud van dit domein belicht de inspectiebevindingen over de onderwerpen ‘Veiligheid en 

gezondheid’. Tijdens dit inspectiebezoek is gekeken of er in 2015 een risico -inventarisatie veiligheid 
is gemaakt en of alle ruimtes zijn beoordeeld. Dit in verband met de uitbreiding naar veertig 

kindplaatsen. 
  

 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 

De meest recente risico-inventarisatie veiligheid is uitgevoerd in oktober 2015. 
De groepsruimte en de buitenruimtes zijn in de risico-inventarisatie opgenomen. 

De kinderen maken soms ook gebruik van de gymzaal, de aula en de overige ruimtes in de school. 
Deze ruimtes zijn niet opgenomen. Ook zijn de risico's niet goed afgewogen. De coördinator heeft 

verklaard dit bij de nieuwe risico-inventarisatie in de eerste helft van 2016 op te pakken. Omdat dit 

vooral een technisch aspect betreft (gebruik van het instrument) is dit niet als onvoldoende 
beoordeeld. In de ruimtes (ook in de gymzaal) zijn geen onveilige situaties geconstateerd. 

 
Gebruikte bronnen: 

  Vragenlijst oudercommissie 

  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (coördinator BSO) 
  Observaties 

  Risico-inventarisatie veiligheid 
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Accommodatie en inrichting 

 

De inhoud van dit domein belicht de inspectiebevindingen over de onderwerpen “Accommodatie en 

inrichting”. 
De BSO is gelegen in de Brede school. De BSO heeft een grote groepsruimte en mag gebruik 

maken van de aula en de gymzaal van de school. Ook de buitenruimte wordt gedeeld met de 
school. Er zijn twee ruimtes; op één van de pleinen mogen alleen de oudere kinderen spelen 

waarvan de ouders een zelfstandigheidsverklaring hebben getekend. 

  
 

Binnenruimte 
 

De coördinator heeft verklaard dat de ruimte oorspronkelijk bedoeld was voor veertig kinderen. 
Bovendien kan er gebruik gemaakt worden van de aula en de gymzaal. 

Tijdelijk was het kindaantal van de BSO verlaagd; nu staat de BSO weer met veertig kinderen in 

het LRKP. 
Er is voldoende binnenruimte voor het aantal op te vangen kinderen en de ruimte is passend 

ingericht. 
 

 

Buitenspeelruimte 
 

Er is voldoende buitenruimte voor het aantal op te vangen kinderen en de ruimte is passend 
ingericht. 

 
Gebruikte bronnen: 

  Vragenlijst oudercommissie 

  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (coördinator BSO) 
  Observaties 
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Ouderrecht 

 

  

 
Oudercommissie 

 
De houder heeft een oudercommissie ingesteld. De oudercommissie bestaat uit vijf leden. De 

oudercommissie geeft aan dat ze betrokken worden bij het pedagogisch beleid en nieuwe 

ontwikkelingen. De oudercommissie is tevreden over de kwaliteit van de opvang. Vanwege het 
beperkt aantal 8+ kinderen, is het aanbod voor deze leeftijdsgroep een aandachtspunt. 

 
Gebruikte bronnen: 

  Vragenlijst oudercommissie 
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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 peuterspee lzalen) 

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 en 
peuterspeelzaalwerk) 

 

Accommodatie en inrichting 

Binnenruimte 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² passend ingerichte binnenspeelruimte 

beschikbaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)  

De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op 
te vangen kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Buitenspeelruimte 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3 m² buitenspeelruimte beschikbaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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De buitenspeelruimte is voor kinderen toegankelijk. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is vast beschikbaar voor de buitenschoolse opvang. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de 
op te vangen kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De niet-aangrenzende buitenspeelruimte is in de directe nabijheid van het kindercentrum. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De niet-aangrenzende buitenspeelruimte is voor kinderen goed bereikbaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De niet-aangrenzende buitenspeelruimte is voor kinderen veilig bereikbaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Ouderrecht 

Oudercommissie 

De houder heeft een oudercommissie ingesteld. 
(art 1.58 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder stelt de oudercommissie in staat haar advies uit te brengen over elk voorgenomen 

besluit met betrekking tot de genoemde onderwerpen in artikel 1.60 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 
(art 1.60 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : BSO De Otter 
Aantal kindplaatsen : 40 

 

Gegevens houder 
Naam houder : Stichting Tabijn 

Adres houder : De Trompet 1960 
Postcode en plaats : 1967DB HEEMSKERK 

Website : www.tabijn.nl 

KvK nummer : 41226831 
 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Kennemerland 

Adres : Postbus 5514 

Postcode en plaats : 2000GM HAARLEM 
Telefoonnummer : 023-7891613 

Onderzoek uitgevoerd door :  L.  den Ouden 
 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Heemskerk 

Adres : Postbus 1 

Postcode en plaats : 1960AA HEEMSKERK 
 

Planning 
Datum inspectie : 24-12-2015 

Opstellen concept inspectierapport : 24-12-2015 

Vaststelling inspectierapport : 04-01-2016 
Verzenden inspectierapport naar houder : 10-01-2016 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 10-01-2016 

Openbaar maken inspectierapport : 10-01-2016 
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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.  

 

 

 


