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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. 

Beschouwing 
Buitenschoolse opvang (BSO) Ussen is onderdeel van AVEM Kinderopvang. Deze organisatie heeft 
meerdere kinderdagverblijven en locaties voor buitenschoolse opvang in de gemeenten Oss en 

Landerd. 
 
BSO Ussen is gevestigd in basisschool De Lockaert in Oss. Er worden maximaal 20 kinderen in de 
leeftijd van 7 tot en met 12 jaar opgevangen. Deze locatie is alleen op dinsdagmiddag geopend. Op 
de andere dagen en voor de VSO worden de kinderen opgevangen bij de nabijgelegen locatie op de 
Kersenlaan. Ouders van kinderen die op beide locaties worden opgevangen, sluiten twee 
contracten af (één voor de BSO op de Kersenlaan en één voor deze locatie). 

 
Recente inspectiegeschiedenis 

07-09-2017: onderzoek voor registratie. Advies: opnemen in het landelijk register kinderopvang. 
23-01-2018: onderzoek na registratie. Overtredingen op inhoud pedagogisch beleid en veiligheid 
en gezondheid. Overtredingen zijn deels hersteld na herstelaanbod. 
05-09-2018: nader onderzoek. De overtredingen van het onderzoek op 23-01-2018 zijn hersteld. 
 

Huidig onderzoek 
Op 29 oktober 2019 heeft er een onaangekondigd jaarlijks onderzoek plaatsgevonden. Met ingang 
van 1 januari 2019 zijn een aantal kwaliteitseisen in de Wet kinderopvang gewijzigd op het gebied 
van de beroepskracht-kindratio, de invoering van de pedagogisch beleidsmedewerker en de 
meldcode kindermishandeling. Afhankelijk van het soort onderzoek worden deze nieuwe 
kwaliteitseisen meegenomen en beoordeeld. 

De volgende onderdelen zijn in dit onderzoek beoordeeld: 
• pedagogisch klimaat; 
• personeel en groepen; 
• veiligheid en gezondheid; 
• accommodatie; 
• ouderrecht. 
 

Bevindingen huidige inspectie  
Op 29 oktober 2019 is een bezoek gebracht aan de locatie. Er zijn interviews geweest met de 
aanwezige beroepskrachten. Daarnaast is er geobserveerd op de groep en zijn er ter plekke 
documenten ingezien. Een aantal documenten zijn na afloop van de inspectie opgevraagd door de 
toezichthouder en toegestuurd door de afdeling Pedagogiek en Kwaliteit van AVEM Kinderopvang.  
 
Tijdens de inspectie zijn er 18 kinderen aanwezig met twee beroepskrachten. Er is één vaste 

beroepskracht aanwezig en één vaste invalkracht. De praktijk laat een ontspannen beeld zien, de 
kinderen vertonen allen betrokken spel. De interactie tussen beroepskrachten en kinderen en 
kinderen onderling is goed.  
 
Tijdens het onderzoek is de volgende overtreding binnen het domein ‘veiligheid en gezondheid’ 
geconstateerd: 

- Veiligheids- en gezondheidsbeleid: in het veiligheids- en gezondheidsbeleid is niet voldoende 
concreet de wijze waarop de achterwacht is geregeld, beschreven. 

Herstelaanbod 

Op bovenstaande overtreding is herstelaanbod geboden. Na afloop van de hersteltermijn is 
gebleken dat de overtreding is hersteld. In het rapport wordt dit verder toegelicht onder het 
betreffende domein. 
 

Conclusie 
Uit het huidige onderzoek is gebleken dat de houder na herstelaanbod voldoet aan alle getoetste 
voorwaarden. 
 
De toelichting op de bevindingen van de toezichthouder kunt u lezen in het vervolg van dit rapport. 
Aan het einde van dit rapport treft u een overzicht aan van de inspectie-items die zijn beoordeeld. 



 

4 van 24 
Concept inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 29-10-2019 
BSO Ussen te Oss 

Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 

Overtredingen zijn opgelost via herstelaanbod  
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Observaties en bevindingen 
 
 

Pedagogisch klimaat 
Binnen het pedagogisch klimaat zijn de volgende onderdelen beoordeeld: 
• Pedagogisch beleid; 
• Pedagogische praktijk. 
De pedagogische praktijk is beoordeeld door middel van een observatie in de praktijk en 
gesprekken met de beroepskrachten. 
 

Per onderdeel volgt een beschrijving van de bevindingen van de toezichthouder en vervolgens 
wordt een oordeel gegeven op basis van de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang. 
 
Conclusie 

Het kindercentrum voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van 
toepassing zijn. 
 

  
 

Pedagogisch beleid 

AVEM Kinderopvang heeft een pedagogisch beleidsplan opgesteld waarin de kenmerkende 
pedagogische visie is beschreven. Als aanvulling hierop is een pedagogisch werkplan geschreven 
specifiek voor BSO Ussen. Daarnaast zijn er diverse protocollen geschreven. 
 

De houder draagt er zorg voor dat de beroepskrachten in de praktijk handelen volgens het 
pedagogisch beleid. Ieder kwartaal vindt er een groepskring plaats waar onder meer het 
pedagogisch beleid wordt besproken. Dit is terug te zien in de toegestuurde agenda's en notulen 
van twee groepskringen. 
 
De volgende voorwaarden worden in het pedagogisch beleid concreet beschreven: 

• verantwoorde buitenschoolse opvang; 
• signaleren van bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind en doorverwijzing; 
• mentorschap; 
• werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen; 
• wennen aan een nieuwe basisgroep 
• tijden waarop minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist; 
• verlaten van de basisgroep; 

• gebruik van extra dagdelen; 
• taken en begeleiding stagiairs. 
 
De volgende voorwaarden zijn niet van toepassing op BSO Ussen en zijn daarom ook niet 
beoordeeld: 
• taken en begeleiding van beroepskrachten in opleiding en vrijwilligers; 
• omgang met de basisgroep bij activiteiten in groepen groter dan dertig kinderen; 

• meertalige buitenschoolse opvang. 
 
 

Pedagogische praktijk 

De houder dient zorg te dragen voor verantwoorde kinderopvang. Aan de hand van observaties van 
de pedagogische praktijk en interviews met beroepskrachten is beoordeeld of verantwoorde 
opvang wordt geboden. 

 
De observatie van de pedagogische praktijk heeft plaatsgevonden op 29 oktober 2019, van 14.45u 
tot 16.30u op de volgende momenten: 
• vrij spel; 
• buiten spelen; 
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• traktatie / drinken; 
• mummies maken; 

• schminken. 
 
Emotionele veiligheid 

Elk kind wordt individueel begroet bij binnenkomst; beroepskrachten doen dit op een enthousiaste 
en persoonlijke manier. De beroepskrachten kennen ieder kind in de groep; ze kennen hen bij 
naam en weten persoonlijke bijzonderheden. Wanneer de kinderen binnenkomen in de 
groepsruimte van BSO Ussen, melden de kinderen zich bij de beroepskracht met de iPad. Zowel de 
beroepskracht met iPad, als de andere aanwezige beroepskracht begroeten de kinderen. Eventuele 
bijzonderheden worden besproken. Zo wordt er bijvoorbeeld met een aantal kinderen besproken 
wie hen ophaalt, omdat het iemand anders is dan vader of moeder. 

 
De beroepskrachten hebben gesprekjes met kinderen waarbij beiden bijdragen aan de voortgang 
en inhoud van het gesprek (dialoog). Zij sluiten meestal op passende wijze aan op de situatie en/of 
de vraag van een kind. Er is verbaal en non-verbaal contact. Bijvoorbeeld: tijdens het vrij spel 
sluiten beroepskrachten wisselend aan bij groepjes kinderen. De beroepskracht vraagt 
bijvoorbeeld: "Wat ben je aan het verven?". Kinderen reageren hier op, door te vertellen wat ze 

aan het verven zijn.  

 
De beroepskrachten weten wat 8+ers aankunnen, leuk vinden, enthousiast maakt en sluiten daar 
in hun contact op aan. Er is aandacht voor het individueel ontwikkelingsniveau, de mate van 
zelfredzaamheid en de persoonlijke interesses van de 8+er. De 8+ers hebben een eigen positie in 
de groep, met meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid, zonder dat zij hierin worden 
overvraagd of –steeds/oneigenlijk- tot voorbeeld worden gesteld aan de jongere kinderen. 

Bijvoorbeeld: Bij BSO Ussen worden de 7+ kinderen 'Bikkels' genoemd. Tijdens het vrij spel is het 
digibord en de laptop aangezet. Een aantal Bikkels zitten samen op de bank en mogen zelf 
muziekclips op Youtube zoeken en afspelen. Bikkels hebben meer vrijheden, zoals zonder 
beroepskracht buitenspelen. 
 
Er is sprake van continuïteit in het rooster van de beroepskrachten per groep. Er zijn vaste 
invallers aanwezig/beschikbaar. Op BSO Ussen wordt gewerkt met twee vaste beroepskrachten. Op 

het moment van inspectie is er één vaste beroepskracht en één vaste invalkracht aanwezig. Deze 
invalkracht staat regelmatig op BSO Ussen. Hierdoor kennen aanwezige beroepskrachten (vast en 
inval) het programma, de kinderen en de werkwijze op de groep. Zij bieden dit aan op een voor de 
kinderen bekende wijze.  

 
Persoonlijke competentie 

De beroepskrachten sluiten aan op wensen en ideeën van een kind bij het organiseren van 
activiteiten. Zij begeleiden een kind om zelf te kiezen en initiatief te nemen. Zij bieden zo nodig 
(extra) stimulans en steun voor een kind dat zijn grenzen wil verleggen. De beroepskrachten 
organiseren en benutten het programma voor uitdaging, stimulans, avontuur en plezier. Kinderen 
krijgen de kans om zichzelf en elkaars kunnen te ontdekken. Het programma bestaat uit vrij spel 
en gestructureerde individuele en groepsactiviteiten. De activiteiten zijn gevarieerd en bieden 
zowel rustmomenten als actieve uitdaging. Kinderen hebben er plezier en zin in. Ieder kind krijgt 

leer-/ervaringskansen naar eigen wens en behoefte. Bijvoorbeeld: na het fruit eten schrijft de 
beroepskracht drie activiteiten op het bord, waar kinderen uit kunnen kiezen. De kinderen kunnen 
kiezen uit 'mummies' bakken en schminken. De beroepskracht legt uit wat er bij de twee 
activiteiten gedaan wordt. De Bikkels (oudere kinderen) krijgen nog een extra keuze: buiten spelen 
zonder beroepskracht.  
De beroepskrachten geven de kinderen passende uitleg, aanwijzingen en correcties. Zij geven het 
kind daarbij autonomie om zelf te kiezen of mee te denken. Bijvoorbeeld: een kind heeft een 

speeltje uit zijn tas gepakt. De beroepskracht geeft aan dat het speeltje voor thuis is en niet voor 
op de BSO. Het kind krijgt de keuze om het speeltje in zijn lade of in zijn rugzak te bewaren. Het 

kind legt het speeltje in zijn lade. 
 
Op het moment van de inspectie is er een aangename sfeer in de groep. De meeste kinderen tonen 
in hun gedrag dat ze zich op hun gemak voelen. Het welbevinden van de kinderen is goed. De 

meeste kinderen zijn ontspannen en bezig met hun spel. De meeste kinderen genieten van de 
dingen die gebeuren en die zijzelf kunnen; ze tonen blijdschap, plezier en trots. Ze zijn met 
interesse bezig, alleen of met anderen/vriendjes. Momenten van betrokkenheid (aandacht en 
concentratie) wisselen af met rondlopen of oppervlakkig spel. Bijvoorbeeld: een aantal kinderen 
zijn aan tafel aan het kleuren, terwijl andere kinderen muziek luisteren. Wanneer er een leuk lied 
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wordt afgespeeld, gaan de kleurende kinderen even dansen. Als het liedje voorbij is, gaan ze weer 
kleuren.  De meeste kinderen zijn het grootste deel van de tijd bezig met een bepaalde activiteit.  

 
De inrichting van (een deel van) de ruimte sluit aan op de behoefte van de 8+er. Zij kunnen zich 
daar terugtrekken voor ontspanning (chillen, gamen, hangen) of thema-activiteiten. Zo is er 

bijvoorbeeld een chillhoek, met banken en digibord waar films op gekeken kunnen worden. 
 
Sociale competentie 
De beroepskrachten moedigen gesprekken tussen henzelf en de kinderen, en tussen kinderen 
onderling aan, door zowel luisteren als praten. Beroepskracht en kind dragen beiden bij aan de 
inhoud en voortgang van het gesprek. De beroepskrachten dragen uit en leven voor, dat de 
inbreng van alle kinderen –en henzelf- ertoe doet in de groep. Zij leren kinderen om elkaar te 

accepteren en te respecteren. Tijdens het trakteren en drinken zitten de kinderen in twee groepen 
aan tafel. Terwijl alle kinderen de traktatie opeten, wordt er gekletst. Met de beroepskracht en 
kinderen onderling. Zowel beroepskracht als de kinderen tonen interesse naar elkaar en luisteren 
naar elkaars verhalen. 
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. De groepsruimte van BSO Ussen oogt gezellig. Er hangen knutselwerkjes 

aan de muur, gemaakt door de kinderen.  
 
Beroepskrachten betrekken de kinderen actief bij verzorgende en organisatorische taken zoals 
opruimen en dingen klaarzetten. De beroepskrachten geven de kinderen positieve feedback en 
waardering als zij zich actief betrokken en verantwoordelijk tonen. Bijvoorbeeld: een kind is jarig 
en mag trakteren. De beroepskracht wijst een kind aan wat het jarige kind mag helpen met het 

uitdelen van de traktatie. Wanneer de twee kinderen klaar zijn, worden ze bedankt door de 
beroepskracht en krijgen ze complimenten. 
 
Overdracht van normen en waarden 
Beroepskrachten hanteren de afspraken, regels en omgangsvormen op eenduidige en consequente 
wijze. Daarbij blijven zij rekening houden met de situatie; hun optreden sluit aan bij gedrag en 
behoefte van individuele kinderen. De beroepskrachten leggen uit waarom afspraken, regels en 

omgangsvormen belangrijk zijn. Het is voor kinderen duidelijk wat de consequenties zijn als zij de 
afspraken negeren of overtreden. Voor het gedrag van de 8+er worden in specifieke situaties of 
momenten, aangepaste regels gehanteerd. Bijvoorbeeld: tijdens het buitenspelen onder 
begeleiding van de beroepskracht, is het de regel dat er niet aan de achterkant van het gebouw 

(uit het zicht van de beroepskracht) gespeeld wordt, tot een bepaalde tijd. Deze afspraak is er, 
omdat daar een poort is die pas na verloop van tijd afgesloten kan worden. Deze poort kan nog 

niet afgesloten worden, omdat deze nog gebruikt wordt door schoolgaande kinderen. Wanneer 
tijdens het buitenspelen toch kinderen richting de achterkant van het gebouw lopen, spreekt de 
beroepskracht de kinderen hierop aan. De beroepskracht vraagt: "Mag je achter het gebouw 
spelen?", waarop de kinderen nee zeggen. "Ik moet de poort nog dichtmaken, daarom mag het 
niet", zegt de beroepskracht tegen de kinderen. Na verloop van tijd kan de poort op slot gemaakt 
worden. Later in de middag mogen de Bikkels zonder begeleiding buiten spelen. Dan kunnen ze op 
het gehele schoolplein spelen. 

 
De beroepskrachten begeleiden kinderen actief bij het leren kennen en omgaan met de afspraken 
in de groep. Zij leggen uit wat er van het kind verwacht wordt. Zij geven aan welk gedrag bij welke 
situatie hoort in termen van ‘wat er wèl mag’. Bijvoorbeeld: een kind zit op zijn knieën op de kruk. 
De beroepskracht spreekt het kind hierop aan. "We zitten op de BSO op onze billen op de kruk, 
anders kun je er vanaf vallen en doe je jezelf pijn", zegt de beroepskracht. 
 

De beroepskrachten spreken kinderen aan op hun omgang met elkaar en de beroepskrachten, bij 
het aangaan en uitvoeren van activiteiten. Kinderen worden aangezet tot sociaal gedrag. 

Bijvoorbeeld: wanneer het jarige kind haar traktatie (zakjes chips) uitdeelt, wil een kind een zakje 
chips pakken zonder dat ze het kind gefeliciteerd heeft. De beroepskracht zegt: "Je moet wel eerst 
feliciteren, voordat je een traktatie pakt". Hierna wordt het jarige kind gefeliciteerd en mag het 
kind alsnog een zakje chips kiezen. 

 

Gebruikte bronnen 

• Vragenlijst houder en/of locatieverantwoordelijke (ingevuld door locatieleider) 
• Interview (beroepskrachten) 
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• Observatie(s) (29 oktober 2019, van 14.30u tot 16.30u.) 
• Protocol(len) (diverse protocollen) 

• Pedagogisch beleidsplan (AVEM Kinderopvang strategisch pedagogisch beleid) 
• Pedagogisch werkplan (Locatie spec. ped. beleid locatie Ussen, Buitenschoolse Opvang, versie 

2019) 

• Notulen teamoverleg (Groepskringen BSO Ussen Q2 en Q3) 
• Agenda's groepskringen BSO Ussen Q2 en Q3. 
 
 
 

Personeel en groepen 
Binnen personeel en groepen worden de volgende onderdelen beoordeeld: 
• Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang; 
• Opleidingseisen; 
• Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires 
• Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers; 

• Stabiliteit van de opvang voor kinderen; 

• Gebruik van de voorgeschreven voertaal. 
Per onderdeel volgt een beschrijving van de bevindingen van de toezichthouder en vervolgens 
wordt een oordeel gegeven op basis van de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang. 
 
Conclusie 

Het kindercentrum voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van 
toepassing zijn 
  
 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De beroepskrachten, invalkrachten, locatieleider, gebiedsleider en pedagogisch 
beleidsmedewerker/coach van deze locatie, zijn allen ingeschreven in het personenregister 

kinderopvang met een geldige verklaring omtrent het gedrag en door de houder gekoppeld aan de 
organisatie. 
 
 

 

Opleidingseisen 

De diploma’s van de beroepskrachten en invalkrachten van deze locatie zijn ingezien. Zij 

beschikken over een passend diploma overeenkomstig de actuele cao Kinderopvang. 
 
De pedagogisch beleidsmedewerk/coach van BSO Ussen beschikt over een voor de werkzaamheden 
passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao 
Sociaal Werk. 
 

 

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

De steekproef bestaat uit de dag van de inspectie, 29 oktober 2019, en dinsdag 22 oktober 2019. 
 
Uit de steekproef van de aanwezigheidslijsten en personeelsroosters blijkt dat voldoende 

beroepskrachten worden ingezet in relatie tot het aantal kinderen (beroepskracht-kindratio). 

 
De voorwaarde met betrekking tot de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs is niet 
beoordeeld, omdat het (op dit moment) niet van toepassing is op BSO Ussen. 
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Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De houder zorgt ervoor dat een pedagogisch beleidsmedewerker wordt ingezet die de 

beroepskrachten op de werkvloer coacht en zich bezig houdt met de ontwikkeling en de 
implementatie van pedagogische beleidsvoornemens. De pedagogisch beleidsmedewerker is 
gekwalificeerd. 

 
De inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker wordt bepaald op houderniveau aan de hand van 
de volgende formule; (50 uur x het aantal kindercentra) + (10 uur x aantal fte pedagogisch 
medewerkers). 
Door AVEM Kinderopvang is de volgende berekening gemaakt: 
Totaal binnen organisatie 120 FTE pedagogisch medewerkers, 53 locaties. 
53 locaties * 50 uur = 2650. 

120 fte * 10 uur = 1200 gezamenlijk = 3850 uur. 
82 uur per week * 52 weken =4264 uur. 
 
AVEM Kinderopvang heeft de berekening schriftelijk vastgelegd. Beroepskrachten kunnen deze 
berekening inzien op het hoofdkantoor. Ouders kunnen de berekening op aanvraag in zien. 
Voor beroepskrachten is het protocol 'pedagogische coaching AVEM' geschreven. Hierin staan o.a. 

de werkwijze en beschikbare coaches beschreven. 

 
Of de benodigde uren ook daadwerkelijk zijn ingezet, kan alleen worden beoordeeld op het 
moment waarop wordt aangetoond dat iedere pedagogisch medewerker coaching heeft gehad en 
de nodige uren aan beleidsvoornemens en implementatie zijn besteed. Dit zal bij een volgende 
inspectie beoordeeld worden. 
 

 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Er worden maximaal 20 kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar opgevangen. Deze locatie is alleen 
op dinsdagmiddag van 14.15 - 18.00 uur geopend. 
Er is op deze locatie sprake van één basisgroep. De basisgroep is verdeeld in twee groepen; geel 
en rood. Dit zijn groepen met maximaal tien kinderen en één vaste beroepskracht. Tijdens 
opvangtijd hebben geel en rood een eigen tafel. 

 
Mentorschap 
Één van de vaste beroepskrachten is de mentor van alle kinderen op BSO Ussen; zij is het eerste 

aanspreekpunt voor de ouders en het kind. 
De mentor vult twee keer per jaar een observatielijst in voor ieder kind. Eén keer per jaar nodigt 
de mentor de ouders uit voor een 10 minuten-gesprek. 

 
 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

Op BSO Ussen wordt de voorgeschreven voertaal Nederlands gesproken. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview (beroepskrachten) 

• Observatie(s) (29 oktober 2019, van 14.30u tot 16.30u.) 
• Personen Register Kinderopvang 
• Protocol(len) (diverse protocollen) 
• Presentielijsten (21 oktober 2019 - 25 oktober 2019) 

• Personeelsrooster (21 oktober 2019 - 25 oktober 2019) 
• Pedagogisch werkplan (Locatie spec. ped. beleid locatie Ussen, Buitenschoolse Opvang, versie 

2019) 

• Certificaat pedagogisch beleidsmedewerker/coach. 
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Veiligheid en gezondheid 
Binnen veiligheid en gezondheid zijn de volgende onderdelen beoordeeld: 

• Veiligheids- en gezondheidsbeleid; 
• Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. 
Per onderdeel volgt een beschrijving van de bevindingen van de toezichthouder en vervolgens 
wordt een oordeel gegeven op basis van de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang. 
 
Conclusie 
De houder voldoet na herstelaanbod aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van 

toepassing zijn. 
  
 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

AVEM Kinderopvang heeft een beleid opgesteld dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid van 
de kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. In dat beleid staan de algemene uitgangpunten 
genoemd die voor alle locaties en werksoorten in alle gevallen hetzelfde zijn. Daarnaast is er een 

veiligheid en gezondheid locatie werkplan. Dit is een locatie-specifieke uitwerking van het 

veiligheids- en gezondheidsbeleid. Naast het veiligheids- en gezondheidsbeleid zijn er diverse 
protocollen geschreven. 
 
Beleid 
De voornaamste risico's met grote gevolgen voor de veiligheid, grensoverschrijdend gedrag en 

gezondheid van kinderen zijn beschreven. Tevens zijn de maatregelen ter voorkoming van deze 
risico's beschreven, alsmede de handelswijzen indien deze risico’s zich voordoen. Het beleid bevat 
een algemene beschrijving van de wijze waarop kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s 
met beperkte gevolgen. 
 
De houder zorgt ervoor dat het beleid inzichtelijk is voor zowel beroepskrachten als ouders. Het 
veiligheids- en gezondheidsbeleid en de protocollen zijn in te zien in het digitale werknemersportaal 

'Kiwik'. Voor ouders is het beleid op locatie in te zien. Daarnaast worden ouders op de hoogte 
gehouden van wijzigingen, door middel van mail, het ouderportaal 'Konnect' en mondelinge 
communicatie. 
 
Cyclisch proces  

De houder draagt er zorg voor dat de beroepskrachten in de praktijk handelen volgens het 
veiligheids- en gezondheidsbeleid. Ieder kwartaal vindt er een groepskring plaats waar standaard 

het veiligheids- en gezondheidsbeleid en wisselend protocollen op de agenda staan en besproken 
worden. Dit is terug te zien in toegestuurde agenda's en de hieruit voortgekomen 
actiepuntenlijsten.  
 
De houder zorgt ervoor dat het beleid samen met de beroepskrachten een continu proces is van 
actualiseren, evalueren en implementeren. Bij BSO Ussen wordt gewerkt met de PDCA-cyclus 

(plan, do, check, act) om continu de gezondheid en veiligheid te bewaken, dit is terug te zien in de 
agenda's en actiepuntenlijsten van twee groepskringen. Tijdens de groepskring van Q3 zijn diverse 
protocollen besproken. Aanpassingen van de protocollen die gedaan moeten worden, zijn 
vervolgens doorgegeven aan afdeling Pedagogiek en Kwaliteit. Wanneer het beleid en/of 
protocollen gewijzigd zijn, worden de nieuwe versies op 'Kiwik' gezet. Medewerkers krijgen een 
melding van de wijzigingen, op het moment dat ze inloggen. 
 

Uit observaties van de praktijk en interviews met beroepskrachten blijkt dat de beroepskrachten op 
de hoogte zijn van en werken volgens het veiligheids- en gezondheidsbeleid. Zo worden 
bijvoorbeeld de buitenpoorten op slot gedaan. Een poort aan de achterkant van het gebouw kan 

pas op slot als alle kinderen van school opgehaald zijn. Tot die tijd is er de afspraak dat kinderen 
niet aan de achterkant van het gebouw spelen. 
 
Achterwacht 

In het veiligheids- en gezondheidsbeleid is niet voldoende concreet de wijze waarop de 
achterwacht is geregeld, beschreven. In het veiligheids- en gezondheidsbeleid van BSO Ussen 
wordt voor de invulling van de achterwacht verwezen naar het pedagogisch werkplan. In het 
pedagogisch werkplan wordt het volgende beschreven als achterwacht: 'Op deze locatie zal altijd 
een tweede of meerdere medewerker in het gebouw zijn door de aanwezigheid van leraren. Ook de 
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naastgelegen locatie, locatie Kersenlaan, dient als achterwacht van deze locatie'. De beschrijving 
van de achterwacht dient in het veiligheids- en gezondheidsbeleid beschreven te staan.  

 
Herstelaanbod 
Op bovenstaande is herstelaanbod geboden. De houder heeft hier gebruik van gemaakt en de 

afdeling Pedagogiek & Kwaliteit heeft binnen de geboden hersteltermijn, een aangepast veiligheids- 
en gezondheidsbeleid gestuurd naar de toezichthouder.  
In het veiligheids- en gezondheidsbeleid staat nu een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
achterwacht is geregeld indien er met inachtneming van de beroepskracht-kindratio of bij het 
afwijken van de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten op grond van de 
beroepskracht-kindratio, slechts één beroepskracht op BSO Ussen aanwezig is. 
 

Eerste hulp aan kinderen 
De beoordeling van de kwalificaties van eerste hulp aan kinderen is gebaseerd op een steekproef. 
De steekproef bestaat uit de dag van de inspectie en dinsdag 22 oktober 2019. Uit de steekproef 
blijkt dat de houder ervoor zorg draagt dat gedurende de opvang ten minste één volwassene 
aanwezig is die gekwalificeerd is. 
 

 

 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde na 
herstelaanbod, is voldaan: 
 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van 
de wijze waarop de achterwacht is geregeld indien er met inachtneming van de beroepskracht-
kindratio of bij het afwijken van de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten op 
grond van de beroepskracht-kindratio, slechts een beroepskracht op het kindercentrum aanwezig 
is. 

(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder f en art 16 lid 5 en 6 
Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

AVEM Kinderopvang heeft een meldcode vastgesteld waarin stapsgewijs wordt aangegeven hoe 
met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan en die er redelijkerwijs 
aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden. De houder gebruikt het 

afwegingskader om te beslissen of een melding noodzakelijk is en, vervolgens, bij het beslissen of 
het zelf bieden of organiseren van hulp mogelijk is. 
 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode en de handelwijze. Dit blijkt uit 
interviews met beroepskrachten. Door middel van een scholing wordt de kennis vergroot en 
onderhouden. Daarnaast stelt AVEM Kinderopvang dat de meldcode twee keer per jaar op de 
agenda van groepskringen staat. Uit interviews met beroepskrachten blijkt dat zij op de hoogte zijn 
van de inhoud van de meldcode.  
 
AVEM Kinderopvang is van plan om de meldcode in het werknemersportaal 'Kiwik' te zetten. Tot 

die tijd is de meldcode digitaal of op papier op locaties te vinden. Tijdens de inspectie kan de 
beroepskracht van BSO Ussen de meldcode op papier laten zien, deze is echter verouderd. Echter 
staat de meldcode-app op de iPad, waardoor de nieuwste versie te allen tijde beschikbaar is voor 
beroepskrachten.  
Na de inspectie meldt de afdeling Pedagogiek en Kwaliteit aan de toezichthouder dat de verouderde 
papieren versie van de meldcode, welke op BSO Ussen in de map zat, is vernietigd. Daarnaast 
wordt zo snel mogelijk de meldcode in het werknemersportaal 'Kiwik' gezet.  

 

Gebruikte bronnen 

• Vragenlijst houder en/of locatieverantwoordelijke (ingevuld door locatieleider) 
• Interview (beroepskrachten) 
• Observatie(s) (29 oktober 2019, van 14.30u tot 16.30u.) 
• EHBO certificaten 

• Protocol(len) (diverse protocollen) 
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• Beleid veiligheid- en gezondheid (Veiligheid en gezondheid locatie werkplan, locatie BSO Ussen, 
versie 2019) 

• Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (Meldcode AVEM 2019) 
• Pedagogisch werkplan (Locatie spec. ped. beleid locatie Ussen, Buitenschoolse Opvang, versie 

2019) 

• Notulen teamoverleg (Groepskringen BSO Ussen Q2 en Q3) 
• Agenda's groepskringen BSO Ussen Q2 en Q3. 
 
 
 

Accommodatie 
Binnen accommodatie is het volgende onderdeel beoordeeld: 
• Beschikbare speeloppervlakte binnen en buiten; 
• Passend ingerichte binnen- en buitenruimtes. 
Per onderdeel volgt een beschrijving van de bevindingen van de toezichthouder en vervolgens 
wordt een oordeel gegeven op basis van de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang. 

 

Conclusie  
De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 
  
 

Eisen aan ruimtes 

Binnenruimte 
BSO Ussen maakt gebruik van een groepsruimte in basisschool De Lockaert. Deze ruimte is 56 m2 
groot. Daarnaast kunnen er gedeeltes van de hal van de school gebruikt worden, zoals het podium 
en een hoek met een tafel en stoelen. Deze ruimtes zijn te allen tijden beschikbaar voor de BSO.  
 
Er worden maximaal 20 kinderen opgevangen. Met het gebruik van de andere ruimtes in de school 
wordt voldaan aan de minimale eis van 3,5 m2 aan binnenspeelruimte per kind. 

 
In de groepsruimte staan tafels met stoelen, een bank en er is een speelhoek. Er zijn kasten met 
onder andere spelletjes en knutselmateriaal. 
 

Buitenspeelruimte 
De BSO maakt gebruik van het schoolplein. Het schoolplein is niet gemeten, maar is ruim 
voldoende groot voor de opvang van de 20 BSO kinderen. Het schoolplein beschikt over onder 

andere een zandbak, schommel, duikelrek en een speelhuis met glijbaan. Daarnaast zijn er o.a. 
fietsjes om mee te spelen. 
 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview (beroepskrachten) 

• Observatie(s) (29 oktober 2019, van 14.30u tot 16.30u.) 
• Meting binnenruimte. 
 
 
 

Ouderrecht 
Binnen ouderrecht worden de volgende onderdelen beoordeeld: 
• Informatie; 
• Oudercommissie; 
• Klachten en geschillen. 
Per onderdeel volgt een beschrijving van de bevindingen van de toezichthouder en vervolgens 

wordt een oordeel gegeven op basis van de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang. 
 
Conclusie  
De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 



 

13 van 24 
Concept inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 29-10-2019 
BSO Ussen te Oss 

  
 

Informatie 

De houder informeert de ouders door middel van mail, website, ouderportaal 'Konnect' en 
persoonlijk contact (intakegesprek, mentorgesprek en tijdens breng- en haalmomenten). 

 
Ouders worden voldoende geïnformeerd over de verplichte onderdelen: 
• het te voeren beleid; 
• het inspectierapport; 
• de geschillencommissie; 
• de inzet van het aantal beroepskrachten en de tijden waarop hiervan wordt afgeweken. 
 

 

Oudercommissie 

De houder heeft geen oudercommissie ingesteld. De verplichting tot het instellen van een 
oudercommissie geldt niet omdat het een kindercentrum betreft waar minder dan 50 kinderen 

worden opgevangen en de houder zich aantoonbaar voldoende heeft ingespannen om een 
vertegenwoordiger voor de oudercommissie te werven. 

 
De houder maakt aantoonbaar dat ouders op een andere wijze worden betrokken bij onderwerpen 
waarover het adviesrecht geldt. De houder doet dit door informatieverstrekking via mail, website 
en ouderportaal. Daarnaast vindt er mondelinge informatievertrekking plaats in het intakegesprek 
en tijdens mentorgesprekken. Bij het intakegesprek worden ouders gewezen op het bestaan van de 
oudercommissie van AVEM Kinderopvang. 
 

 

Klachten en geschillen 

De houder is aangesloten bij een door de minister van Justitie en Veiligheid erkende 
geschillencommissie, sinds 11 januari 2018. 
 
De houder heeft een interne klachtenregeling opgesteld en schriftelijk vastgelegd in het document 
'Klachtenreglement', wat te vinden is op de website van AVEM Kinderopvang. 

Daarin staat vermeld dat de houder: 
• de klacht zorgvuldig onderzoekt;  
• de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling;  
• de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk afhandelt;  
• de klacht uiterlijk zes weken na indiening afhandelt;  
• de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt;  

• in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn 
gerealiseerd. 

 
De houder brengt de klachtenregeling ten behoeve van ouders en wijzigingen daarvan op een 
passende wijze onder de aandacht van ouders en handelt overeenkomstig deze klachtenregeling. 
De klachtenregeling staat op de website van AVEM Kinderopvang. 
 

In het afgelopen jaar zijn voor BSO Ussen geen officiële klachten gemeld.  
 

Gebruikte bronnen 

• Vragenlijst houder en/of locatieverantwoordelijke (ingevuld door locatieleider) 
• Interview (beroepskrachten) 
• Website (www.avem-kinderopvang.nl) 
• Pedagogisch beleidsplan (AVEM Kinderopvang strategisch pedagogisch beleid) 

• Pedagogisch werkplan (Locatie spec. ped. beleid locatie Ussen, Buitenschoolse Opvang, versie 
2019) 

• Klachtenregeling (klachtenreglement AVEM Kinderopvang) 
• Jaarverslag klachten (jaarverslag klachten 2018) 
• Locatie specifiek veiligheids- en gezondheidsbeleid van BSO Ussen. 
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Overzicht getoetste inspectie-items 
 

Pedagogisch klimaat 
 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum 
draagt er zorg voor dat in de buitenschoolse opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt 
gehandeld. 
 

(art 1.49 lid 1 en 2, 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 
invulling wordt gegeven aan de aspecten van verantwoorde buitenschoolse opvang, bedoeld in 
artikel 11 van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 
 

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

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 
bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders 
worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning. 
 

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

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind met de ouders bespreekt en de 
wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke beroepskracht de mentor is 
van het kind. 
 

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

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) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 
kinderen kunnen wennen aan een nieuwe basisgroep waarin zij zullen worden opgevangen. 
 

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

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de tijden 
waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal 
aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en 
wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimumaantal 
beroepskrachten op grond van de beroepskracht-kindratio kan op de dagen van de week 
verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 
 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de aard 
en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de basisgroep kunnen verlaten. 
 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van het beleid 
ten aanzien van het gebruik kunnen maken van buitenschoolse opvang gedurende extra dagdelen. 
 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de taken 
die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de buitenschoolse opvang kunnen 
uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid. 
 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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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 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; 
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder exploiteert en waar 
kinderen worden opgevangen; 

d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 

de kinderen die worden opgevangen; 
e. 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 e 
ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 
 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling met de in artikel 1.50 derde lid van 
de wet genoemde personen inclusief hemzelf. 
 

(art 1.48d 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 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

Een verklaring omtrent het gedrag wordt door de houder van een kindercentrum binnen een door 
de toezichthouder gestelde termijn overgelegd indien de toezichthouder redelijkerwijs mag 
vermoeden dat de houder, een persoon werkzaam bij de onderneming of een persoon van 12 jaar 

of ouder die ten tijde van de opvang aanwezig is in het kindercentrum, niet zou voldoen aan de 
eisen voor het afgeven van een verklaring omtrent het gedrag. Een verklaring omtrent het gedrag 
is op het moment van overlegging niet ouder dan twee maanden. 
 

(art 1.50 lid 6 en 8 Wet kinderopvang) 
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Wanneer de houder van een kindercentrum redelijkerwijs mag vermoeden dat een van de 
personen die op basis van artikel 1.50 lid 3 in het bezit moet zijn van een verklaring omtrent het 

gedrag, niet langer aan de vereisten voor het afgeven daarvan voldoet, verlangt hij al dan niet op 
verzoek van de toezichthouder een nieuwe verklaring omtrent het gedrag van de betreffende 
persoon. Een verklaring omtrent het gedrag is op het moment van overlegging niet ouder dan twee 
maanden. 
 

(art. 1.50 lid 7 Wet kinderopvang) 

 

Opleidingseisen 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 
aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
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 Wet kinderopvang; art 15 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9a lid 1 

en 2 Regeling Wet kinderopvang) 

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding 

zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; 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 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 
beroepskrachten zijn ingezet. 
 

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

Gedurende de uren dat voor en na de dagelijkse schooltijd alsmede gedurende vrije middagen van 
de basisschool voor ten hoogste een half uur per dag minder beroepskrachten worden ingezet, of 
indien conform het pedagogisch beleidsplan minder beroepskrachten worden ingezet, wordt ten 
minste de helft van het benodigde aantal beroepskrachten ingezet. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder a en 16 lid 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

Indien de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten in verhouding tot het aantal 
aanwezig kinderen in een basisgroep als bedoeld in art 16 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang ertoe 
leidt dat in het kindercentrum slechts één beroepskracht aanwezig is, is tevens een volwassene 

beschikbaar die telefonisch bereikbaar is en die binnen vijftien minuten in het kindercentrum 
aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit.  

De houder van een kindercentrum informeert de bij het kindercentrum werkzame personen over de 
naam en het telefoonnummer van deze persoon. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Indien de afwijkende inzet van het aantal beroepskrachten, als bedoeld in artikel 16 lid 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang, ertoe leidt dat slechts één beroepskracht op het kindercentrum wordt 

ingezet, is ter ondersteuning van deze beroepskracht ten minste één andere volwassene in het 
kindercentrum aanwezig. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 6 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De houder heeft het minimaal aantal uren waarvoor de pedagogisch beleidsmedewerker jaarlijks 

ingezet moet worden, bepaald op grond van de rekenregels in het besluit. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 sub j Wet kinderopvang; art 17 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum bepaalt jaarlijks, indien hij meer dan één kindercentrum 
exploiteert, de wijze waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch 

beleidsmedewerkers worden ingezet, verdeelt over de verschillende kindercentra en legt dit 
schriftelijk vast zodat dit inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. De houder geeft de 
verdeling zodanig vorm dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van 

de werkzaamheden. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 sub j Wet kinderopvang; art 17 lid 3 Besluit kwaliteit 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) 

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en 
bespreekt, indien wenselijk, de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Tevens is de 

mentor voor de ouders en het kind aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het 
welbevinden van het kind. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

De Nederlandse taal wordt als voertaal gebruikt. Daar waar naast de Nederlandse taal de Friese 
taal of een streektaal in levend gebruik is, kan de Friese taal of de streektaal mede als voertaal 
worden gebruikt. In afwijking hiervan kan meertalige buitenschoolse opvang worden verzorgd 
conform de definitie en in overeenstemming met de voorwaarden die daarvoor gelden. 
 

(art 1.50 lid 2 onder i en art 1.55 lid 1 en 3 Wet kinderopvang) 
   

OF 
Er wordt naast de Nederlandse voertaal mede een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de 
herkomst van de kinderen in specifieke omstandigheden daartoe noodzaakt, overeenkomstig een 
door de houder van een kindercentrum vastgestelde gedragscode. 
 

(art 1.55 lid 2 Wet kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 
 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
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Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van 
de wijze waarop de achterwacht is geregeld indien er met inachtneming van de beroepskracht-

kindratio of bij het afwijken van de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten op 
grond van de beroepskracht-kindratio, slechts een beroepskracht op het kindercentrum aanwezig 
is. 
 

(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder f en art 16 lid 5 en 6 
Besluit kwaliteit kinderopvang) 

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) 

De houder of voorgenomen houder van een kindercentrum stelt het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid schriftelijk vast en verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder 
evalueert, en indien nodig actualiseert, het veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden 
na opening van het kindercentrum. Daarna houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid 

actueel. 
 

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

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid 
samen met de beroepskrachten een continu proces is van het vormen van beleid, implementeren, 
evalueren en actualiseren. 
 

(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder a Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de 
opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich meebrengt, waarbij in ieder 
geval wordt ingegaan op: 

- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen; 
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen; 
- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, 
stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen. 
 

(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder b Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is 
aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, 
teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het 
risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich 
verwezenlijken. 
 

(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder c Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een beschrijving in algemene zin van de wijze waarop 

kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen voor de veiligheid en 
gezondheid van kinderen beperkt zijn en welke derhalve niet zijn aan te merken als voornaamste 
risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid en gezondheid en als risico op 
grensoverschrijdend gedrag. 
 

(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder d Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en 
gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, 
beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders. 
 

(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder e Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 
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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 art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; 
art 9b Regeling Wet kinderopvang) 

 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De houder van een kindercentrum stelt voor het personeel een meldcode vast waarin stapsgewijs 
wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan 
en die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden.  
De door de houder voor het personeel vast te stellen meldcode bevat ten minste de volgende 
elementen: 
a. een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan door het 
personeel met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;  

b. een afwegingskader op basis waarvan het personeel het risico op en de aard en de ernst van het 
huiselijk geweld of de kindermishandeling weegt en dat het personeel in staat stelt te beoordelen 

of sprake is van dusdanig ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling, dan wel van een 
vermoeden daarvan, dat een melding is aangewezen; 
c. een toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen van 
het stappenplan, inclusief vermelding van de functie van degene die eindverantwoordelijk is voor 

de beslissing over het al dan niet doen van een melding; 
d. indien van toepassing, specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld, die speciale 
kennis en vaardigheden van personeel vereisen;  
e. specifieke aandacht voor de wijze waarop het personeel omgaat met gegevens waarvan zij het 
vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden. 
 

(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang; art 14 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het door de houder van een kindercentrum in de meldcode vastgestelde stappenplan bevat ten 
minste de volgende stappen: 
a. het in kaart brengen van de signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 
b. collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het advies- en meldpunt huiselijk geweld en 
kindermishandeling (Veilig Thuis) of een deskundige op het gebied van letselduiding; 

c. een gesprek met de ouders en, indien mogelijk, het kind; 

d. het toepassen van het afwegingskader, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b; 
e. het beslissen over: 
  - het doen van een melding, en 
  - het inzetten van de noodzakelijke hulp. 
 

(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang; art 14 lid 1 onder a en 2 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
 

(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze, dat hij 
onverwijld in overleg treedt met de vertrouwensinspecteur kinderopvang, indien hem bekend is 
geworden dat een bij de onderneming werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft 
gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die 
gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang. Indien uit het overleg blijkt dat sprake is 

van een redelijk vermoeden dat een persoon zich schuldig heeft gemaakt aan een dergelijk misdrijf 

doet de houder onverwijld aangifte bij een opsporingsambtenaar en stelt hij de 
vertrouwensinspecteur kinderopvang onverwijld in kennis. 
 

(art 1.51b lid 1, 2 en 5 Wet kinderopvang) 
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De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, 
indien het een bij de houder werkzaam persoon op enigerlei wijze bekend is geworden dat een 

ander ten behoeve van die houder werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft 
gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die 
gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang, deze persoon de houder van het 
kindercentrum daarvan onverwijld in kennis stelt. 

Indien degene die van het vermoeden op de hoogte moet worden gesteld dezelfde persoon is als 
degene die zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan dit misdrijf, is artikel 1.51c lid 1 en 
2 Wet kinderopvang van toepassing. 
 

(art 1.51b lid 3, 4 en 5 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, 
indien een bij de onderneming werkzaam persoon bekend is geworden dat de natuurlijke persoon 
die tevens houder is zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de 
zeden of mishandeling jegens een kind dat gebruik maakt van de door de houder geboden 
kinderopvang, deze persoon in contact kan treden met de vertrouwensinspecteur kinderopvang en 
in geval van een redelijk vermoeden onverwijld aangifte doet bij een daartoe aangewezen 

opsporingsambtenaar. 
 

(art 1.51c Wet 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 de ouders en eenieder die daarom verzoekt over het 
te voeren beleid zoals beschreven in artikel 1.48d tot en met 1.57d van de wet. 
 

(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang) 

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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De houder van een kindercentrum brengt de mogelijkheid om geschillen aan de 
geschillencommissie voor te leggen op passende wijze onder de aandacht van de ouders. 
 

(art 1.57c lid 2 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum informeert de ouders nadrukkelijk over de tijden waarop er 
minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal aanwezige kinderen, 
alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en wordt voldaan aan de 
inzet van het minimaal aantal beroepskrachten op grond van de beroepskracht-kindratio. 
 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Oudercommissie 

Er is, zes maanden na registratie, een oudercommissie ingesteld die tot taak heeft de houder van 
een kindercentrum te adviseren over de onderwerpen in artikel 1.60 van de Wet kinderopvang. 

OF 
De verplichting tot het instellen van een oudercommissie geldt niet omdat het een kindercentrum 
betreft waar maximaal 50 kinderen worden opgevangen en de houder van een kindercentrum zich 

aantoonbaar voldoende heeft ingespannen om een oudercommissie in te stellen. 
 

(art 1.58 lid 1 en 2 Wet kinderopvang) 

Als er conform artikel 1.58 tweede lid geen oudercommissie is ingesteld, betrekt de houder van 
een kindercentrum de ouders aantoonbaar voldoende op een andere wijze bij: 
- de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan artikel 1.50, eerste lid; 
- het pedagogisch beleid dat wordt gevoerd;  
- voedingsaangelegenheden van algemene aard; 

- het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid of gezondheid; 
- openingstijden; 
- het beleid met betrekking tot het aanbieden van voorschoolse educatie; 
- de vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten;  
- wijziging van de prijs van kinderopvang. 
Ook blijft de houder ouders de gelegenheid bieden om deel te nemen aan een oudercommissie. 
 

(art 1.58 lid 2 en 3 en 1.60 lid 1 Wet kinderopvang) 

 

Klachten en geschillen 

De houder van een kindercentrum treft een regeling voor de afhandeling van klachten over: 
- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouder of kind; 
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder. 
 

(art 1.57b lid 1 Wet kinderopvang) 

De regeling is schriftelijk vastgelegd en voorziet erin dat de ouder de klacht schriftelijk bij de 
houder van een kindercentrum indient en dat de houder:  
- de klacht zorgvuldig onderzoekt; 
- de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling; 
- de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk afhandelt; 
- de klacht, uiterlijk zes weken na indiening bij de houder, afhandelt; 
- de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt; 

- in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn 
gerealiseerd. 
 

(art 1.57b lid 2 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum brengt de klachtenregeling ten behoeve van ouders en 

wijzigingen daarvan op een passende wijze onder de aandacht van ouders en handelt 
overeenkomstig deze klachtenregeling. 
 

(art 1.57b lid 3 Wet kinderopvang) 
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De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat, indien een jaarverslag klachten vereist 
is omdat er in het betreffende jaar klachten bij de houder zijn ingediend, over elk kalenderjaar in 

het eerstvolgende kalenderjaar voor 1 juni een jaarverslag klachten wordt opgesteld. In het 
jaarverslag wordt ten minste opgenomen: 
- een beknopte beschrijving van de klachtenregeling:  
- informatie over de wijze waarop ouders zijn geïnformeerd over de klachtenregeling; 

- het aantal en de aard van de behandelde klachten per locatie; 
- de strekking van de oordelen en de aard van de getroffen maatregelen; 
- het aantal en de aard van de door de geschillencommissie behandelde geschillen, betreffende 
ouders of de oudercommissie.  
Het jaarverslag is niet herleidbaar tot natuurlijke personen tenzij het de houder zelf betreft en 
bevat geen adresgegevens, uitgezonderd het kindercentrum dat is gevestigd op het woonadres van 

de houder die een natuurlijke persoon is. 
 

(art 1.57b lid 2 onder e en f, 4, 5, 6 en 9 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang voor 
het behandelen van: 

a. geschillen tussen houder en ouder over: 
   - een gedraging van de houder van een kindercentrum of bij de houder werkzame personen 

jegens ouder of kind;  
   - de overeenkomst tussen de houder en de ouder. 
b. geschillen tussen houder en oudercommissie over de toepassing en uitvoering van het wettelijk 
adviesrecht. 
 

(art 1.57b, 1.57c lid 1 en 1.60 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : BSO Ussen 
Website : http://www.avem-kinderopvang.nl 
Aantal kindplaatsen : 20 
 

Gegevens houder 
Naam houder : AVEM Kinderopvang B.V. 
Adres houder : Rossinistraat 9 
Postcode en plaats : 5344AK Oss 
KvK nummer : 64789047 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Hart voor Brabant 
Adres : Postbus 3024 
Postcode en plaats : 5003DA Tilburg 
Telefoonnummer : 088-3686845 

Onderzoek uitgevoerd door :  P. de Graaf 
  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Oss 
Adres : Postbus 5 

Postcode en plaats : 5340BA OSS 
 

Planning 
Datum inspectie : 29-10-2019 
Opstellen concept inspectierapport : 13-11-2019 

Zienswijze houder : 19-11-2019 
Vaststelling inspectierapport : 21-11-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 21-11-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 21-11-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 12-12-2019 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

De inhoud van het rapport stemt ons tevreden. We zien hierin de gezellige sfeer, het enthousiasme 
en het plezier van de kinderen en de pedagogisch medewerkers terug. Hier zijn we erg blij mee. 
We zien dit als compliment aan onze medewerkers. We doen samen ons best om de BSO een leuke 
en fijne plek te laten zijn. In het rapport is te lezen dat dit gelukt is. 
We blijven met plezier werken! 
  
Het systeem van het bieden van een herstelaanbod waarderen wij erg, we ervaren zo dat AVEM 
kinderopvang en de GGD samen werken aan kwalitatief goede kinderopvang. 

 
 
 

 
 
 

 


