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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een onaangekondigd incidenteel onderzoek. 

Dit onderzoek doet de toezichthouder als daar aanleiding toe is . De aanleiding kan verschillen en 

daarom kunnen de eisen die hij beoordeelt ook verschillen. 

 

Beschouwing 

Conclusie 

De toezichthouder concludeert dat zowel het beleid als de praktijk in orde zijn. 

 

Hieronder omschrijft de toezichthouder de algemene kenmerken van dit kindercentrum, de 

onderzoeksgeschiedenis en de bevindingen op hoofdlijnen. 

 

Algemene kenmerken 

BSO de Struisvogels is sinds 2020 gevestigd in Kindcentrum De Zwerm. Op deze multifunctionele 

locatie zijn tevens o.a. twee basisscholen en een bibliotheek gevestigd. BSO de Struisvogels heeft 

een groepsruimte tot haar beschikking en de kinderen kunnen gebruik maken van diverse ruimtes 

binnen de scholen. BSO de Struisvogels vangt maximaal 30 kinderen op in de leeftijd van 4 tot 12 

jaar. 

 

Onderzoeksgeschiedenis 

02-07-2020; onderzoek voor registratie; voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden 

06-10-2020; onderzoek na registratie; voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden 

08-07-2021; jaarlijks onderzoek; voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden 

 

Bevindingen op hoofdlijnen 

Op 06-05-2022 heeft er een locatiebezoek plaatsgevonden bij BSO de Struisvogels, naar aanleiding 

van een signaal over de veiligheid tijdens het buitenspelen. In opdracht van de gemeente Oldambt 

heeft er een incidenteel onderzoek plaatsgevonden. Er is tevens contact geweest met de 

locatieverantwoordelijke van BSO de Struisvogels en er zijn diverse documenten opgevraagd. 

Hoewel het veilig buiten spelen een punt van aandacht blijft, neemt de 

houder/locatieverantwoordelijke hierin haar verantwoordelijkheid om de risico's zoveel mogelijk te 

verkleinen. 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Veiligheid en gezondheid 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De houder moet zorgen voor veilige en gezonde opvang. Hiervoor heeft de houder vastgelegd wat 

de risico’s zijn voor de veiligheid en gezondheid van kinderen. Ook beschrijft de houder: wat hij/zij 

doet om risico’s klein te houden, hoe de kinderen met kleine risico’s leren omgaan en hoe 

beroepskrachten handelen als er toch iets gebeurt. En de houder besteedt aandacht aan het risico 

op grensoverschrijdend gedrag. 

 

De houder betrekt medewerkers bij het maken van dit veiligheid- en gezondheidsbeleid. De houder 

zorgt ervoor dat de beroepskrachten handelen volgens het beleid. 

 

Er is een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de houder moet de kennis en het 

gebruik van deze meldcode bevorderen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Er is een signaal ontvangen (september 2021 en maart 2022) bij de GGD omtrent het veilig spelen 

op het schoolplein, betreffende de contacten tussen BSO en niet-BSO kinderen. Wanneer er één 

pedagogisch medewerker werkzaam is op de BSO, is toezicht zowel binnen als buiten lastig. Dit 

speelt op meerdere dagen in de week. 

 

BSO de Struisvogels is gevestigd in Kindcentrum de Zwerm. In het Kindcentrum zitten o.a. twee 

basisscholen, een KDV, peuteropvang en de BSO. Het schoolplein is ingericht met o.a. een 

zandbak, pannakooi, een groot grasveld en speeltoestellen. De BSO is gevestigd halverwege het 

pand en het schoolplein ligt rondom de school. Hierdoor is de gehele buitenruimte niet zichtbaar 

vanaf de leefruimte. Tevens is het schoolplein openbaar voor omwonenden. Er zit een laag hek 

rondom het schoolplein, waar de oudere kinderen overheen klimmen. 

 

Het signaal van september 2021 is telefonisch besproken met de melder. Uit het gesprek bleek dat 

er zorgen zijn over het veilig buiten spelen van de kinderen. Met de melder is afgesproken dat de 

melder dit met Stichting Kinderopvang KiWi (dit is de houder van BSO de Struisvogels) gaat 

bespreken om tot een oplossing te komen en de GGD neemt dit signaal mee tijdens de eerst 

volgende inspectie.  

 

In maart 2022 heeft de melder opnieuw het signaal afgegeven over het veilig buiten spelen. In 

overleg met de gemeente Oldambt is besloten om een incidenteel onderzoek te starten naar de 

veiligheid omtrent het buiten spelen. 

 

Er is contact geweest met de locatieverantwoordelijke van BSO de Struisvogels en de pedagogisch 

coach. Er heeft een locatiebezoek plaatsgevonden in mei 2022 en er is een gesprek geweest met 

de pedagogisch medewerker. 

Uit het gesprek met de locatieverantwoordelijke, de pedagogisch medewerker en diverse 

ontvangen documenten is gebleken dat het veilig buiten spelen sinds juni 2021 een punt van 
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aandacht is. Er zijn diverse gesprekken geweest met beide schooldirecteuren, de gemeente en de 

pedagogisch medewerkers. 

 

In de periode juni 2021 tot mei 2022 zijn er diverse stappen ondernomen om het veilig buiten 

spelen te organiseren. zoals; 

-Er zijn drangers op de hekken van het schoolplein gezet, om niet-BSO kinderen te ontmoedigen 

op het schoolplein te spelen. Ook worden de hekken op slot gedaan na schooltijd. 

- De kinderen die overlast veroorzaken worden aangesproken op hun gedrag door de pedagogisch 

medewerkers. Wanneer dit niet tot gewenst gedrag lijdt, wordt de directeur van de school 

benaderd en heeft de directeur een gesprek met deze kinderen. 

- De pedagogisch medewerker stimuleren de kinderen in hun weerbaarheid, zodat zij zelf leren om 

hun grenzen aan te geven naar andere toe. Wanneer dit lastig blijkt, kunnen de kinderen altijd 

terug vallen op de pedagogisch medewerkers. 

- Stichting Kinderopvang KiWi werkt met zelfstandigheidscontracten tussen de oudste kinderen (7 

jaar en ouder), hun ouders en de pedagogisch medewerkers. In dit contract kan worden vastgelegd 

dat het kind zonder toezicht buiten mag spelen. Hierbij wordt altijd uitgelegd aan de kinderen, 

wanneer er problemen zijn kan het kind de hulp inschakelen van de pedagogisch medewerker. 

 

Conclusie; 

Het veilig spelen op het plein, blijft een punt van aandacht. Wanneer er twee pedagogisch 

medewerkers werkzaam zijn, kunnen de kinderen zowel binnen- als buiten spelen met toezicht. Als 

er één pedagogisch medewerker werkzaam is, is dit niet mogelijk. De pedagogisch medewerker zal 

dan haar aandacht moeten verdelen tussen de kinderen die buiten en binnen aan het spelen zijn. 

Om kinderen te verplichten om tegelijkertijd buiten te gaan spelen, gaat tegen het beleid van KiWi 

in ‘BSO is vrije tijd waarin kinderen kunnen doen waar ze zin in hebben’. 

 

De houder/locatieverantwoordelijke is zich bewust van de risico's en bespreekt de voortgang 

hiervan met de pedagogisch medewerkers tijdens werkoverleggen. Het is voor BSO de Struisvogels 

zoeken naar de gulden middelweg, waarin BSO kinderen veilig buiten kunnen spelen. Het liefst 

samen met niet-BSO kinderen. De optie om op het (afgeschermde) kleuterplein te spelen met de 

BSO, wordt nog onderzocht. 

 

Tijdens het jaarlijks onderzoek wordt dit punt opnieuw beoordeeld. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview manager/ locatieverantwoordelijke 

 Interview anders namelijk: (pedagogisch medewerker en pedagogisch coach) 

 Observatie(s) 

 Notulen oudercommissie 

 Beleid achterwacht 

 Beleid veiligheid- en gezondheid 

 Huisregels/groepsregels 

 Pedagogisch beleidsplan 

 Notulen teamoverleg 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Veiligheid en gezondheid 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

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 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : BSO de Struisvogels 

Aantal kindplaatsen : 30 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Stichting Kinderopvang KiWi 

Adres houder : Zaanstraat 47A 

Postcode en plaats : 9673 CA Winschoten 

Website : www.KinderopvangWinschoten.nl 

KvK nummer : 41014838 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Groningen 

Adres : Postbus 584 

Postcode en plaats : 9700 AN Groningen 

Telefoonnummer : 050-3674325 

Onderzoek uitgevoerd door :  D. Braun 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Oldambt 

Adres : Postbus 175 

Postcode en plaats : 9670 AD WINSCHOTEN 

 

Planning 

Datum inspectie : 06-04-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 23-05-2022 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 20-06-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 20-06-2022 
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Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 20-06-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 11-07-2022 
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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. 
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