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Het onderzoek 

 

Onderzoeksopzet 

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

een aangekondigd incidenteel onderzoek. 

 

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

daarom kunnen de eisen die hij beoordeelt ook verschillen. 

 

Beschouwing 

Feiten over het kindercentrum 

BSO Kleurrijk is onderdeel van Stichting Koppel-Swoe te Epe. De BSO is gevestigd in MFC Kleurrijk 

waar ook basisscholen de Hoge Weerdschool en de W.G. van de Hulstschool zijn gevestigd. Ook zit 

er naast het BSO-lokaal een peuteropvang van Koppel-Swoe (De Buurtkabouters). 

De BSO is geopend op maandag, dinsdag en donderdag op schoolweken van 14.00-18.00 uur. 

 

BSO Kleurrijk staat geregistreerd met 11 kindplaatsen. 

 

De houder van BSO Kleurrijk heeft op 14-06-2022 de volgende wijzigingsverzoeken ingediend: 

• Een wijziging kindplaatsen van 11 naar 22. 

 

Bevindingen op hoofdlijnen 

In opdracht van de gemeente Epe is een incidenteel onderzoek uitgevoerd in verband met de 

bovengenoemde wijziging. Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorschriften om de 

wijziging door te voeren. 

 

Een toelichting is te lezen in het onderliggende rapport. 

 

Advies aan College van B&W 

De toezichthouder adviseert het college om het verzoek tot wijziging van gegevens in het Landelijk 

Register Kinderopvang (LRK) toe te wijzen. 
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Observaties en bevindingen 

Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen A-ziekten en 

ouderparticipatieopvang 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

Een houder mag geen kindercentrum starten voordat de GGD een inspectieonderzoek heeft 

uitgevoerd. Als de gemeente besluit dat de houder mag starten, komt de locatie in het Landelijk 

Register Kinderopvang. Wanneer er wijzigingen zijn, is de houder verplicht om deze door te geven. 

 

De administratie moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Ook moet de houder verplichtingen uit 

eventuele handhaving op tijd zijn nagekomen. 

 

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

gelezen en/of besproken is.    

Wijzigingen 

De houder van BSO Kleurrijk doet van een wijziging in de daartoe aangewezen gegevens 

onverwijld mededeling aan het college, nadat deze wijziging hem bekend is geworden.  

 

De houder heeft hierbij een verzoek ingediend de volgende gegevens te wijzigen: 

• een wijziging kindplaatsen van 11 naar 22. 
 

 

Gebruikte bronnen 

• Wijzigingsformulier exploitatie 

• Plattegrond 

• Pedagogisch beleidsplan 
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Pedagogisch klimaat 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

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

duidelijk hoe hij/zij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent: 

Het bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden 

en de overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft de houder onderwerpen zoals de indeling 

en grootte van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid. 

 

De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch 

beleid. 

 

Van de beoordeelde eisen staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.   

Pedagogisch beleid 

In het pedagogisch beleidsplan van de locatie staat een concrete beschrijving van de werkwijze, 

maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen als volgt omschreven: 

  

'Op onze bso maken we voor de opvang in de basisgroep gebruik van twee groepsruimtes: in de 

bso-ruimte worden kinderen van 4 t/m 13 jaar opgevangen en in de groepsruimte van de psz/po 

worden alleen 4 t/m 6-jarigen opgevangen. Een kind maakt gedurende de week gebruik van 

maximaal twee groepsruimtes. De precieze verdeling over de groepsruimtes wordt bepaald door de 

leeftijd van de aanwezige kinderen.' 
 

 

Gebruikte bronnen 

• Pedagogisch beleidsplan en werkplan van de locatie (versie: 24-6-2022). 
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Personeel en groepen 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

Binnen de buitenschoolse opvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste 

basisgroepen. Er moet voldoende personeel op elke groep zijn. Hoeveel beroepskrachten nodig 

zijn, is afhankelijk van het aantal kinderen en hun leeftijd. 

 

Elke beroepskracht moet een geldig diploma hebben en ingeschreven staan in het Personenregister 

Kinderopvang. Een pedagogisch beleidsmedewerker begeleidt de beroepskrachten in hun werk. 

 

In de basisgroepen spreken de beroepskrachten Nederlands met elkaar en met de kinderen. 

 

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

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

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

De kinderen worden opgevangen in een basisgroep van maximaal 22 kinderen. De BSO zal gebruik 

gaan maken van twee groepsruimtes. 
 

 

Gebruikte bronnen 

• Pedagogisch beleidsplan en werkplan van de locatie (versie: 24-06-2022). 

 



 

 

7 van 11 

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang incidenteel onderzoek 29-06-2022 

BSO Kleurrijk te Epe 

 

 

Accommodatie 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De binnenruimte en de buitenruimte moeten groot genoeg zijn. Ook zijn de ruimtes voor de 

kinderen veilig en toegankelijk. De inrichting van de ruimtes stimuleert de kinderen om te spelen. 

 

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

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

Eisen aan ruimtes 

De wet IKK schrijft onder andere voor dat de binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven 

gedurende de tijd dat zij worden opgevangen, veilig, toegankelijk en passend ingericht zijn in 

overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen 

 

De houder staat met 11 kindplaatsen geregistreerd in het LRK en wil uitbreiden naar 22 

kindplaatsen. Om 22 kinderen tegelijkertijd te kunnen opvangen is 77 vierkante meter 

binnenspeelruimte nodig en 66 vierkante meter buitenspeelruimte nodig. 

 

Binnenruimte 

Er is sprake van 2 basisgroepruimtes. Voor de uitbreiding wordt naast de bestaande BSO ruimte de 

ruimte waarin in de ochtend peuteropvang plaatsvindt gebruikt. 

 

De houder heeft een plattegrond aangeleverd. Hierop is te zien dat de basisgroepruimtes bestaan 

uit: 

• BSO lokaal 41,4 m² 

• Ruimte Peuteropvang/jongste BSO-kinderen 56,6 m² 

 

Dit is voldoende binnenspeelruimte om het aantal kindplaatsen op te hogen naar 22. 

 

Buitenruimte 

De buitenruimte is aangrenzend aan het kindercentrum. De kinderen kunnen naar buiten via de 

hal. Voor het buiten spelen maakt de BSO gebruik van een gedeelte van het schoolplein en de 

sportvelden naast de school.  De buitenruimte voorziet in voldoende m².  
 

 

Gebruikte bronnen 

• Plattegrond van de locatie 

• Pedagogisch beleidsplan en werkplan van de locatie (versie: 24-06-2022). 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen A-ziekten en 

ouderparticipatieopvang 

 

Wijzigingen 

De houder van een kindercentrum doet van een wijziging in de daartoe aangewezen gegevens 

onverwijld mededeling aan het college, nadat deze wijziging hem bekend is geworden. Hierbij 

verzoekt de houder de gegevens te wijzigen. 

(art 1.47 lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 2 en 3 Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse 

kinderopvang en personenregister kinderopvang) 

 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 

maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen. 

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

 

Personeel en groepen 

 

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) 

 

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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : BSO Kleurrijk 

Website : http://www.kinderopvangepe.nl 

Aantal kindplaatsen : 11 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Stichting Koppel-SWOE 

Adres houder : Stationsstraat 25 

Postcode en plaats : 8161 CP Epe 

Website : www.kinderopvangepe.nl 

KvK nummer : 08086965 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Noord- en Oost-Gelderland 

Adres : Postbus 3 

Postcode en plaats : 7200 AA Zutphen 

Telefoonnummer : 088-4433000 

Onderzoek uitgevoerd door :  Mevr. S. Eising 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Epe 

Adres : Postbus 600 

Postcode en plaats : 8160 AP EPE 
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Planning 

Datum inspectie : 29-06-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 29-06-2022 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 29-06-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 30-06-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 30-06-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 04-07-2022 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 


