
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Inspectierapport 
Zo in de Boomhut (BSO) 

Westgroeneweg 1a 
4671CL Dinteloord 

Registratienummer 214396605 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Toezichthouder:   GGD West-Brabant 

In opdracht van gemeente:  Steenbergen 
Datum inspectie:    10-01-2020 

Type onderzoek:   Jaarlijks onderzoek 
Status:     Definitief 

Datum vaststelling inspectierapport: 06-02-2020 

SG ID341295 
 



 

2 van 12 

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 10-01-2020 

Zo in de Boomhut te Dinteloord 

Inhoudsopgave 
 

INHOUDSOPGAVE...................................................................................................................... 2 

HET ONDERZOEK ....................................................................................................................... 3 

ONDERZOEKSOPZET ....................................................................................................................... 3 

BESCHOUWING ............................................................................................................................. 3 

HERSTELAANBOD........................................................................................................................... 3 

ADVIES AAN COLLEGE VAN B&W....................................................................................................... 3 

OBSERVATIES EN BEVINDINGEN ............................................................................................. 4 

PEDAGOGISCH KLIMAAT .................................................................................................................. 4 

PERSONEEL EN GROEPEN ................................................................................................................. 6 

OVERZICHT GETOETSTE INSPECTIE-ITEMS ............................................................................ 8 

PEDAGOGISCH KLIMAAT .................................................................................................................. 8 

PERSONEEL EN GROEPEN ................................................................................................................. 8 

GEGEVENS VOORZIENING ...................................................................................................... 11 

OPVANGGEGEVENS ...................................................................................................................... 11 

GEGEVENS HOUDER ..................................................................................................................... 11 

GEGEVENS TOEZICHT .............................................................................................................. 11 

GEGEVENS TOEZICHTHOUDER (GGD)............................................................................................... 11 

GEGEVENS OPDRACHTGEVER (GEMEENTE) .......................................................................................... 11 

PLANNING ................................................................................................................................. 11 

BIJLAGE: ZIENSWIJZE HOUDER KINDERCENTRUM .............................................................. 12 



 

3 van 12 

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 10-01-2020 

Zo in de Boomhut te Dinteloord 

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 
Deze beschouwing beschrijft de resultaten van dit onderzoek. Na de feiten over het kindercentrum 
en de inspectiegeschiedenis, volgen de belangrijkste onderzoeksresultaten. Deze worden elders in 

het inspectierapport per domein verder uitgewerkt. 
   

Feiten 

Zo in de Boomhut (BSO) is een kindercentrum gelegen aan Westgroeneweg 1A in Dinteloord. De 
buitenschoolse opvang bestaat uit twee groepen. Op  basisgroep 1 worden maximaal 20 kinderen 

opgevangen en op basisgroep 2 worden maximaal 24 kinderen opgevangen. Met een maximaal 
totaal van 33 kinderen. Het kindercentrum maakt gebruik van diverse ruimtes die passend zijn 

ingericht. 
 

Ruimtes 

De binnenruimte bestaat uit diverse speel- en activiteitenruimten met voldoende vloeroppervlakte. 
De buitenspeelruimte betreft de grote speelplaats van de naastgelegen basisschool met voldoende 

speel- en spelfaciliteiten.  
 

Inspectiegeschiedenis 

2017: Jaarlijks onderzoek, de houder voldoet aan beoordeelde wettelijke eisen.  
2018: Jaarlijks onderzoek, de houder voldoet aan beoordeelde wettelijke eisen.  

2019: Jaarlijks onderzoek, de houder voldoet aan beoordeelde wettelijke eisen.  
 

Bevindingen op hoofdlijnen   
Tijdens het jaarlijks onderzoek dd. 10-01-2020 voldoet de houder na herstelaanbod aan de 

beoordeelde wettelijke eisen.  

 
 

 

Herstelaanbod 
Tijdens het onderzoek is een herstelaanbod gedaan voor voorschriften die niet nageleefd werden. 

Dit betreft het volgende domein: Personeel en groepen. 
 

In het rapport wordt dit verder toegelicht onder het betreffende domein. 

 

Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 
 
 

Pedagogisch klimaat 
Binnen domein pedagogisch klimaat is beoordeeld of in de praktijk sprake is van verantwoorde 

kinderopvang. Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk is gebruik gemaakt van het 

Veldinstrument observatie pedagogische praktijk kindercentra 4-12 jaar van GGD GHOR Nederland, 
versie januari 2015.  

 
 

  

 

Pedagogisch beleid 

Er is een algemeen pedagogisch beleidsplan aanwezig. Daarnaast hanteert elke locatie haar eigen 
pedagogisch werkplan met daarin het locatie gebonden beleid. De houder draagt er zorg voor dat 

in de buitenschoolse opvang Zo in de boomhut conform het pedagogisch beleidsplan wordt 

gehandeld.  
 

De houder voldoet aan de beoordeelde wettelijke eisen.   
 

 

Pedagogische praktijk 

Ter verduidelijking van de beoordeelde pedagogische praktijk volgen enkele voorbeelden van 

observaties die door de toezichthouder op de groep zijn waargenomen.   
 

De observatie heeft plaatsgevonden op vrijdag 10 januari 2020 vanaf 12:00 to t 13:00 uur. 

Aanwezig zijn 9 kinderen, twee beroepskrachten en twee stagiaires.  
 

Er is een aangename sfeer in de groep. De meeste kinderen tonen in hun gedrag dat ze zich op 
hun gemak voelen. Ze bewegen vrij rond in de ruimte, lachen en maken oogcontact met elkaar en 

de beroepskrachten.  
De beroepskrachten hebben gesprekjes met kinderen waarbij beiden bijdragen aan de voortgang 

en inhoud van het gesprek (dialoog). Tijdens het lunch moment aan tafel wordt er volop gepraat 

door alle kinderen. "Puur pasta, bah dat is vies" zegt een kind. Beroepskracht reageert: "Je bedoelt 
dat je dat niet lekker vind, dat kan". 

 
De beroepskracht sluit aan op wensen en ideeën van een kind bij het organiseren van activiteiten. 

"Kunnen we een keer kaas fondue doen?" vraagt een kind. De beroepskracht reageert enthousiast: 

"Ja dat is een goed idee, dat gaan we doen." 
 

De beroepskrachten zorgen voor gewoontevorming in de groep door het consequent hanteren van 
rituelen binnen de hele groep. Kinderen kennen elkaars gedrag en imiteren e lkaar. Na het eten 

brengen de kinderen zelf hun bord naar de keuken. Ze helpen allemaal mee.  

 
De beroepskrachten geven kinderen het goede voorbeeld van sociale vaardigheden in de omgang 

met andere kinderen. Praktijkvoorbeelden: "Wat zeg je?" en "Alsjeblie ft".  
 

Uit het gesprek met de beroepskrachten en uit de observatie blijkt dat de houder de opvang op een 
zodanige wijze organiseert, dat dit leidt tot verantwoorde buitenschoolse opvang. 

 

De houder voldoet aan de beoordeelde wettelijke eisen.  
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Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (locatieverantwoordelijke) 

 Interview (beroepskrachten) 
 Observatie(s) (pedagogische praktijk) 

 Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch beleids- en werkplan  buitenschoolse opvang (BSO) Zo 

in de Boomhut Versie: 29-12-2019) 
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Personeel en groepen 
Binnen het domein personeel en groepen is gecontroleerd op:  
 een geldige verklaring omtrent het gedrag geregistreerd en gekoppeld in het Personenregister 

kinderopvang (Prk)  
 een passende beroepskwalificatie  

 de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker, beroepskrachten en beroepskrachten in 
opleiding en/of stagiairs.  

 de beroepskracht-kindratio  

 de stabiliteit van de opvang voor kinderen  
  

 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De verklaringen omtrent het gedrag van de aanwezige beroepskrachten, pedagogisch 

beleidsmedewerker, locatieverantwoordelijke en één stagiaire zijn geregistreerd en gekoppeld in 
het Personenregister kinderopvang (Prk).  

 
De verklaring omtrent gedrag van één stagiaire (personalia bekend) is geregistreerd maar niet 

gekoppeld in het Personenregister kinderopvang(Prk).  

In het kader van herstelaanbod heeft de houder zeven dagen de tijd gekregen om de overtreding 
op te lossen.   

De houder heeft hier gebruik van gemaakt en de koppeling gerealiseerd.  
 

Conclusie: de houder voldoet na herstelaanbod aan de beoordeelde   wettelijke eisen.  

 
 

 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde na 

herstelaanbod, is voldaan: 
 

Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het 

personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder van een kindercentrum kan de 
persoon zijn werkzaamheden aanvangen. 

(art 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

 

Opleidingseisen 

De toezichthouder heeft de diploma's van de aanwezige beroepskrachten ingezien. Deze voldoen 
aan de kwalificatie-eisen zoals omschreven in de meest recent aangevangen cao kinderopvang en 

cao welzijn en maatschappelijke dienstverlening.  
 

De pedagogisch beleidsmedewerker beschikt over een voor de werkzaamheden passende opleiding 

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

De houder voldoet aan de beoordeelde wettelijke eisen.  
 

 

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

stagiaires 

Tijdens de inspectie blijkt dat de beroepskracht-kindratio op de groep voldoet aan de wettelijke 

eisen.  
 

De inzet van beroepskracht in opleiding en stagiair geschiedt overeenkomstig de voorwaarden 
opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk, met dien 

verstande dat gedurende de dagopvang maximaal een derde deel van het totaal minimaal aantal 

op het kindercentrum in te zetten beroepskrachten bestaat uit beroepskrachten in opleiding of 
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stagiairs. Bij de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiair wordt rekening gehouden met 
de opleidingsfase waarin zij zich op dat moment bevinden. 

 
De houder voldoet aan de beoordeelde wettelijke eisen.  

 
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

De opvang vindt plaats in een basisgroep. De omvang en samenstelling van de basisgroep voldoen 
aan de wettelijke eisen. 

 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (locatieverantwoordelijke) 

 Interview (beroepskrachten) 
 Personenregister Kinderopvang 

 Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 

 (Praktijk)leerovereenkomst (stagiaires) 
 Plaatsingsoverzicht 

 Presentielijsten 
 Personeelsrooster 

 Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 
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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) 

 

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 

Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het 

personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder van een kindercentrum kan de 

persoon zijn werkzaamheden aanvangen. 
 

(art 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 



 

9 van 12 

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 10-01-2020 

Zo in de Boomhut te Dinteloord 

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) 

 

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) 
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De inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs geschiedt overeenkomstig de voorwaarden 

opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk, met dien 
verstande dat gedurende de buitenschoolse opvang maximaal een derde deel van het totaal 

minimaal aantal op het kindercentrum in te zetten beroepskrachten bestaat uit beroepskrachten in 
opleiding of stagiairs. Het minimaal op het kindercentrum in te zetten beroepskrachten wordt 

gevormd door de optelsom van het op grond van artikel 16 van het Besluit kwaliteit kinderopvang 

minimaal aantal in te zetten beroepskrachten op de afzonderlijke basisgroepen. 
Bij het bepalen van de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs wordt rekening 

gehouden met de opleidingsfase waarin zij zich op dat moment bevinden. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2, 7 en 8 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9c 

Regeling Wet kinderopvang) 

 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij buitenschoolse opvang vindt de opvang plaats in basisgroepen. Een kind wordt opgevangen in 

één basisgroep. De maximale grootte van de basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in 
bijlage 1, onderdeel b van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Zo in de Boomhut 
Website : http://www.zokinderopvang.nl 

Aantal kindplaatsen : 33 

 

Gegevens houder 
Naam houder : Zo Kinderopvang Holding B.V. 

Adres houder : Leeghwaterplein 45 
Postcode en plaats : 2521DB 's-Gravenhage 

KvK nummer : 68027265 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD West-Brabant 

Adres : Postbus 3024 
Postcode en plaats : 5003DA Tilburg 

Telefoonnummer : 076-5282000 
Onderzoek uitgevoerd door :  S. Gerritsma 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Steenbergen 
Adres : Postbus 6 

Postcode en plaats : 4650AA STEENBERGEN NB 
 

Planning 
Datum inspectie : 10-01-2020 
Opstellen concept inspectierapport : 20-01-2020 

Zienswijze houder : 05-02-2020 

Vaststelling inspectierapport : 06-02-2020 
Verzenden inspectierapport naar houder : 06-02-2020 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 06-02-2020 

Openbaar maken inspectierapport : 27-02-2020 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 

 

Beste Mevrouw Gerritsma, 

  

Wat fijn om terug te lezen dat de kinderopvang bij ons op BSO Zo in de Boomhut goed beoordeeld 
wordt. 

Wat leuk dat u zag dat de vaste pm-er haar activiteit af stemt op de wensen van de kinderen. En 
dat u heeft kunnen zien dat kinderparticipatie een belangrijk onderdeel van ons dagprogramma is. 

Het is hartverwarmend om te lezen dat u ziet  dat er een aangename sfeer op de groep is. En dat u 
zag dat de kinderen zichtbaar op hun gemak voelen. Ook ben ik trots als manager om te lezen dat 

de pedagogische medewerker sociale vaardigheden uitdraagt naar de kinderen  door het goede 

voorbeeld te geven in de omgang met andere kinderen. 
Daarbij wil ik  aangeven dat ik het heel vervelend vind dat om onverklaarbare reden de koppeling 

met PRK aan Zo Kinderopvang was vervallen, maar dat het fijn is dat dit dezelfde dag nog ju ist is 
aangepast. Ondanks deze administratieve aanpassing, ben ik heel trots bent dat het pedagogisch 

klimaat goed is. 

  
Heeft u vragen over het rapport bent u altijd van harte welkom om contact met mij, Emine van 

Buren, op te nemen. 
Ik ben te bereiken op 06-29828659 

  
Met vriendelijke groet, 

  

Emine van Buren 
Vestigingsmanager BSO Dinteloord 
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