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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. 

Beschouwing 

De kwaliteit van de opvang van kinderen is van invloed op hun ontwikkeling. Daarom stelt de 

Rijksoverheid kwaliteitseisen aan de kinderopvangorganisaties in de Wet kinderopvang. 

 

Het inspectierapport geeft per geïnspecteerd onderdeel een omschrijving van de observaties en 

bevindingen tijdens het inspectiebezoek. De getoetste items kunnen per inspectie verschillen.  

Op de laatste pagina’s van het rapport staat een overzicht van alle getoetste inspectie-items. 

 

Voor een uitgebreide uitleg over het inspectieproces en de verantwoordelijkheden voor het toezicht 

en de handhaving op de kwaliteit, verwijzen wij naar www.rijksoverheid.nl. 

 

De locatie 

Buitenschoolse opvang (BSO) IKC De Rank is sinds september 2018 in exploitatie. Het is onderdeel 

van Stichting Kinderopvang Regio Schagen (SKRS) en is gevestigd in een IKC in Schagen. Het IKC 

is nieuwbouw, dat aansluit op het bestaande pand waar het kinderdagverblijf 't Schommeltje is 

gevestigd van SKRS. De BSO biedt opvang aan maximaal 44 kinderen in 2 basisgroepen in de 

leeftijd van 4 tot en met de leeftijd waarop het basisonderwijs eindigt. 

 

Inspectiegeschiedenis 

 In juli 2018 heeft op verzoek van gemeente Schagen een onderzoek voor registratie 

plaatsgevonden. Middels overleg en overreding werd voldaan aan de voorwaarden binnen het 

item Pedagogisch beleid. Tevens werd een overtreding geconstateerd binnen het item 

Veiligheid- en gezondheidsbeleid. Het advies tot opname in het Landelijk Register 

Kinderopvang (LRK) werd toch afgegeven aangezien de overtredingen niet direct zouden leiden 

tot onverantwoorde kinderopvang, met het advies het onderzoek na registratie binnen twee 

maanden na opening te laten plaatsvinden. 

 In september 2018 heeft een onderzoek na registratie plaatsgevonden. Binnen de domeinen 

Pedagogisch klimaat en Ouderrecht heeft overleg en overreding plaatsgevonden, waarmee 

alsnog aan de getoetste voorwaarden werd voldaan. 

 In februari 2019 heeft een incidenteel onderzoek plaatsgevonden naar aanleiding van een 

wijzigingsverzoek betreffende het wijzigen van het aantal kindplaatsen van 42 naar 44.  

De toezichthouder heeft een positief advies afgegeven aan gemeente Schagen, waarna de 

wijziging werd doorgevoerd in het LRK. 

 In oktober 2019 heeft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek plaatsgevonden waarbij aan 

alle getoetste voorwaarden werd voldaan.  

 

De inspectierapporten zijn in te zien op www.landelijkregisterkinderopvang.nl. 

 

Het onderzoek 

Dit incidenteel onderzoek heeft plaatsgevonden op verzoek van de gemeente Schagen, nadat SKRS 

een wijzigingsverzoek heeft ingediend om het aantal kindplaatsen te verhogen van 44 naar 68 met 

ingang van 17 augustus 2020. 

De toezichthouder heeft tijdens het onderzoek verschillende documenten gezien en de 

gebruikersruimtes ingezien. Tijdens het volgende jaarlijkse onderzoek zal de wijziging in de 

praktijk worden geïnspecteerd. 
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Conclusie 

Aan de getoetste voorwaarden is voldaan. 

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 en naleving handhaving 
 

De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 

 

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. 

 

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

gelezen en besproken is.    

Wijzigingen 

De houder heeft ervoor gezorgd dat wijzigingen via een wijzigingsverzoek bij de gemeente zijn 

ingediend. 

  

Aan de getoetste voorwaarde betreffende wijzigingen is voldaan. 
 

Gebruikte bronnen 

 Landelijk Register Kinderopvang 

 Wijzigingsformulier exploitatie 
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Pedagogisch klimaat 
 

De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 

 

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

duidelijk hoe hij 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 hij 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. 

 

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

gelezen en besproken is. 

Pedagogisch beleid 

Tijdens dit onderzoek is beoordeeld of deze locatie beschikt over een pedagogisch beleidsplan.  

 

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan opgesteld waarin algemene onderwerpen en locatie 

specifieke onderwerpen zijn beschreven. Hierin staat de vertaalslag van de overkoepelende visie 

naar de praktijk van de opvang. Tevens staat beschreven wat de maximale omvang van de 

groepen bedraagt en hoe de leeftijdsopbouw van de basisgroepen is verdeeld.  

 

De uitwerking van het beleid in de praktijk, zal worden beoordeeld tijdens het eerstvolgende 

onderzoek.  

 

Aan de getoetste voorwaarde is voldaan.  
 

Gebruikte bronnen 

 Pedagogisch beleidsplan (202007 Pedagogisch beleid BSO) 



 

7 van 13 

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang incidenteel onderzoek 06-08-2020 

bso IKC de Rank te Schagen 

 

Personeel en groepen 
 

De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 

 

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. 

 

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

gelezen en besproken is.   

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

BSO De Rank is voornemens opvang aan maximaal 68 kinderen te bieden, in 3 basisgroepen: 

  

 Groep 1 biedt opvang aan maximaal 20 kinderen in de leeftijd van 4 tot 6 jaar; 

 Groep 2 biedt opvang aan maximaal 22 kinderen in de leeftijd van 6 tot 8 jaar; 

 Groep 3 biedt opvang aan maximaal 24 kinderen in de leeftijd van 8 tot de leeftijd waarop het 

basisonderwijs eindigt.   

  

Tijdens vakanties worden de groepen aan het begin en het einde van de dag samengevoegd op 

groep 2. 

 

De daadwerkelijke basisgroepenverdeling zal worden getoetst tijdens het eerstvolgende 

onderzoek.  

 

Aan de getoetste voorwaarde is voldaan.  



 

8 van 13 

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang incidenteel onderzoek 06-08-2020 

bso IKC de Rank te Schagen 

 

Veiligheid en gezondheid 
 

De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 

 

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 

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. 

 

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

gelezen en besproken is.   

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Tijdens dit onderzoek is beoordeeld of deze locatie beschikt over een veiligheids- en 

gezondheidsbeleid.  

 

De houder heeft een veiligheids- en gezondheidsbeleid opgesteld. Dit heeft de houder verstrekt bij 

de aanvraag wijziging kindplaatsen. In dit beleidsplan zijn de risico's van de groepsruimtes in kaart 

gebracht en is een plan van aanpak opgenomen waarin beschreven staat welke acties binnen welke 

termijn zal worden uitgevoerd. 

 

De verwachting is dat de opvang in een veilige en gezonde omgeving zal plaatsvinden.  

 

De uitwerking van het beleid in de praktijk, zal worden beoordeeld tijdens het eerstvolgende 

onderzoek.  

 

Aan de getoetste voorwaarden is voldaan.  
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

 Observatie(s) (binnen- en buitenruimte) 

 Beleid veiligheid- en gezondheid (2020) 
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Accommodatie 
 

De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 

 

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 met een beschrijving van wat er bekeken, 

gelezen en besproken is.   

Eisen aan ruimtes 

BSO De Rank heeft de beschikking over de volgende ruimtes: 

 

 Groepsruimte 1 heeft een oppervlakte van 59,51 m²; 

 Groepsruimte 2 heeft een oppervlakte van 55,95 m²; 

 Groepsruimte 3 heeft een oppervlakte van 51,2 m².  

 

Tevens maakt de BSO gebruik van onderstaande ruimtes van de in het pand gelegen basisschool. 

 

 De speelleerplein heeft een oppervlakte van 52,46 m²; 

 Het podium heeft een oppervlakte van 19,84 m²; 

 De speelzaal heeft een oppervlakte van 103,7 m².  

 

Voor ieder kind dient er minimaal 3,5 m² beschikbare ruimte te zijn. In totaal heeft de BSO de 

beschikking over 342,66 m². Dit is voldoende voor het opvangen van in totaal 68 kinderen. 

 

BSO De Rank heeft de beschikking over een aangrenzende buitenruimte. Tevens zal de 8+ 

groep gebruik maken van het schoolplein van de basisschool. Beide pleinen zijn voldoende ruim 

voor het maximale aantal op te vangen kinderen. 

 

De voorwaarde of de nieuwe ruimtes passend, veilig en toegankelijk zijn ingericht zal worden 

getoetst tijdens het eerstvolgende onderzpek daar de ruimtes op moment van de inspectie nog niet 

ingericht waren. 

 

Aan de getoetste voorwaarden is voldaan. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

 Observatie(s) (binnen- en buitenruimte) 

 Plattegrond (ikc de rank) 

 



 

10 van 13 

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang incidenteel onderzoek 06-08-2020 

bso IKC de Rank te Schagen 

 

Overzicht getoetste inspectie-items 

Registratie, wijzigingen, administratie en naleving handhaving 

 

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) 

 

Veiligheid en gezondheid 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

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 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) 

 

Accommodatie 

 

Eisen aan ruimtes 

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 IKC de Rank 

Website : http://www.skrs.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000036465925 

Aantal kindplaatsen : 44 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Stichting Kinderopvang Regio Schagen 

Adres houder : Lauriestraat 42 

Postcode en plaats : 1741 CK Schagen 

Website : www.skrs.nl 

KvK nummer : 41240290 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Hollands Noorden 

Adres : Postbus 9276 

Postcode en plaats : 1800 GG Alkmaar 

Telefoonnummer : 088-0100549 

Onderzoek uitgevoerd door :  Mevrouw K. Bos 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Schagen 

Adres : Postbus 8 

Postcode en plaats : 1740 AA SCHAGEN 

 



 

12 van 13 

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang incidenteel onderzoek 06-08-2020 

bso IKC de Rank te Schagen 

Planning 

Datum inspectie : 06-08-2020 

Opstellen concept inspectierapport 

Hoor en wederhoor 

: 13-08-2020 

: 14-08-2020 

Zienswijze houder : 14-08-2020 

Vaststelling inspectierapport : 14-08-2020 

Verzenden inspectierapport naar houder : 14-08-2020 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 14-08-2020 

Openbaar maken inspectierapport : 15-08-2020 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 

 

Wij zijn heel trots dat wij participeren in het eerste IKC dat Schagen rijk is. De samenwerking die 

we zijn aangegaan met het onderwijs heeft een positieve uitwerking op de ontwikkeling van 

kinderen gezien de doorgaande lijn tussen kinderopvang en onderwijs. Sinds 3 september 2018 

hebben we de deuren van BSO de Rank geopend en we zijn we nog steeds blij met dit prachtige 

resultaat. We hebben ruime en lichte groepen en een natuurlijke buitenruimte waarbij er volop 

speelmogelijkheden en uitdaging is voor alle leeftijdsgroepen. Fijn dat we deze prachtige nieuwe 

bso-groep mogen openen en we zo kunnen voldoen aan de groeiende vraag voor bso in dit volop in 

ontwikkeling zijnde kindcentrum. 
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