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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. 
Het onderzoek heeft zich met name gericht op de kwaliteit van de dagelijkse praktijk. 
  

De volgende voorwaarden zijn onderzocht: 
• Pedagogische praktijk 
• Pedagogisch beleid 
• Verklaringen Omtrent Gedrag en diploma’s en personenregister kinderopvang 
• Groepsgrootte 
• Beroepskracht-kind-ratio 
• Beleid veiligheid en gezondheid 

 
 

Beschouwing 
 
De beschouwing geeft uitleg over het toezicht kinderopvang en beschrijft de resultaten bij het 
uitgevoerde onderzoek. Na de feiten over het kindercentrum en de inspectiegeschiedenis, volgen 

de bevindingen op hoofdlijnen. Deze worden in het rapport per domein verder uitgewerkt. 
  
Feiten over Buitenschoolse opvang het Ooievaarsnest 
Buitenschoolse opvang (BSO) Het Ooievaarsnest is gelegen in basisschool G.A. Van der Lugtschool 
te Gelselaar. Naast de BSO, is er een peuteropvang van dezelfde organisatie in de basisschool en 
een kinderdagverblijf op de Schuppenrecreatie te Gelselaar. 
De BSO heeft 10 kindplaatsen in 1 basisgroep. De BSO maakt gebruik van de groepsruimte van de 

peutergroep, een ruimte in de hal, de gymzaal en de buitenspeelplaats van school. De BSO vangt 
kinderen op van G.A. Van der Lugtschool en van de Nettelhorstschool te Lochem. 
  
Inspectiegeschiedenis  
30 augustus 2016: jaarlijks onderzoek: overtreding geconstateerd m.b.t. het Pedagogisch Klimaat. 
24 januari 2017: nader onderzoek: de locatie voldoet aan de getoetste wettelijke voorschriften. 
4 december 2017: jaarlijks onderzoek: de locatie voldoet aan de getoetste wettelijke voorschriften. 

  
Bevindingen op hoofdlijnen 
Op 2 oktober is Buitenschoolse opvang Het Ooievaarsnest in opdracht van de gemeente Berkelland 
bezocht voor een jaarlijks onderzoek. 
  
Er is overleg en overreding toegepast op wettelijke voorschriften binnen volgende domeinen: 

• Pedagogisch klimaat (beleid) 
• Beleid Veiligheid en gezondheid 

 
Er zijn aandachtspunten die tijdens het onderzoek met de beroepskracht en houder zijn besproken 
(pedagogische praktijk en beleid veiligheid en gezondheid). 
  
Nadere toelichting is te lezen in dit rapport. 

 
 
Advies aan College van B&W 
 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 
 
Het pedagogisch beleid vormt de belangrijkste bron van informatie voor ouders waarin de houder 
de visie op de omgang met kinderen verwoordt. De wetgever heeft bepaald dat een aantal items 

onderdeel moet uitmaken van dit beleidsdocument. 
  
Om een helder beeld te krijgen van beleid en visie is het pedagogisch beleidsplan gecontroleerd op 
inhoud en volledigheid, tevens de nieuwe IKK-voorwaarden. Tijdens het locatiebezoek is 
geobserveerd op de groep. 
  

 

Pedagogisch beleid 
 
Houder heeft een pedagogisch beleidsplan. 
In het beleidsplan staan onder andere de aspecten van pedagogisch verantwoorde opvang 
beschreven en hoe deze in de praktijk tot uiting komen, hoe het wennen plaatsvindt en de 
beschrijving van de basisgroep. Tijdens de observatie en gesprek met de beroepskracht komen 

deze punten ook naar voren, bijvoorbeeld het bevorderen van de sociale competentie door 
kinderen bewust te maken van de emoties bij elkaar ("Hoe ziet X eruit? wat is er gebeurd, klopt 
dat?"). Tijdens het tafelmoment krijgt ieder kind de mogelijkheid iets te vertellen waarbij ieder kind 
gemotiveerd wordt naar elkaar te luisteren ("Gaan we een rondje maken, kan iedereen vertellen 
wat hij/zij wilt"). 
  
Op een vijftal punten is het pedagogisch beleidsplan niet volledig; 

• de wijze waarop bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden 
gesignaleerd en ouders worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere 
ondersteuning. 

• 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. 

• de aard en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de basisgroep kunnen verlaten. 
• het beleid ten aanzien van het gebruik kunnen maken van buitenschoolse opvang gedurende 

extra dagdelen. 
• de taken die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de buitenschoolse 

opvang kunnen uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid. 
 

Op basis van overleg en overreding wordt de houder de mogelijkheid geboden om het pedagogisch 

beleidsplan aan te passen met goedkeuring van de oudercommissie. 
Na aanpassing van deze punten voldoet het pedagogisch beleidsplan aan de Kwaliteitseisen van de 
Wet Kinderopvang. 
 
 
Pedagogische praktijk 
 

Een houder van een kindercentrum biedt verantwoorde kinderopvang, waaronder wordt verstaan: 
het in een veilige en gezonde omgeving bieden van emotionele veiligheid aan kinderen, het 

bevorderen van de persoonlijke en sociale competentie van kinderen en de socialisatie van 
kinderen door overdracht van algemeen aanvaarde waarden en normen (artikel 1.49 lid 1 Wet 
kinderopvang). 
  

Binnen het domein 'Pedagogisch klimaat' is een observatie uitgevoerd naar de uitvoering van het 
pedagogisch beleidsplan in de praktijk. Het oordeel ten aanzien van de verantwoorde kinderopvang 
is tot stand gekomen door een veelheid aan waarnemingen tijdens de observatie van de 
pedagogische praktijk. Voor deze observatie is gebruik gemaakt van het ‘Veldinstrument observatie 
pedagogische praktijk 4-12 jaar’, opgesteld door GGD GHOR Nederland/Nederlands Jeugdinstituut. 
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Om te toetsen of in de praktijk gehandeld wordt conform het pedagogisch beleid heeft een 
observatie plaatsgevonden. 

  
De observatie heeft plaatsgevonden op een maandagmiddag, 2 oktober 2018. Tijdens 
eet/drinkmoment en speelmoment (met name buiten). 

Ten tijde van het bezoek zijn 8 kinderen aanwezig; Bij binnenkomst tekenen drie kinderen aan 
tafel, twee kinderen spelen in de groepsruimte die gedeeld wordt met de peutergroep en na 
ongeveer 15 minuten komen drie kinderen met de taxi binnen. 
  
In de observatie wordt de naam van een kind aangeduid met X. 
  
Het volgende is onder andere geobserveerd in het kader van het bieden van verantwoorde 

dagopvang (waarbij de schuingedrukte tekst uit het veldinstrument is overgenomen en de tekst 
daarna een uitwerking daarvan is in zoals deze is geobserveerd in de praktijk): 
  
Op de volgende aspecten van verantwoorde kinderopvang is toegezien. 
Hierbij zijn ter verduidelijking twee aspecten uitgewerkt aan de hand van observaties: 
  

A. De houder draagt er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase 

waarin kinderen zich bevinden, op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt 
omgegaan. Er is respect voor de autonomie van kinderen, grenzen worden gesteld aan en 
structuur wordt geboden voor het gedrag van kinderen. Dit gebeurt op een manier dat kinderen 
zich emotioneel veilig en geborgen kunnen voelen. 
  
Observatie 

De beroepskracht communiceert met de kinderen 
Elk kind wordt individueel begroet. Wanneer de 3 kinderen met de taxi binnenkomen, begroet 
de beroepskracht de kinderen en vraagt naar datgene wat ze ziet "Wat was er met jou gebeurd? 
Kinderen aan tafel krijgen elk de beurt "Gaan we een rondje maken, kan iedereen vertellen wat hij 
of zij wil." 
Er is verbaal en non-verbaal contact, de beroepskracht kijkt elk kind aan die de beurt heeft en 
vraagt anderen om aandacht "Iedereen krijgt de kans om wat te vertellen" en "We luisteren naar 

elkaar." 
De beroepskracht heeft een vertrouwde relatie met de kinderen 
De beroepskracht geeft complimentjes en treedt bemoedigend op als een kind dat nodig 
heeft "Klasse", "Zo, wat knap van jou" en "Wat goed dat je dat zegt". X heeft een appel gepakt 

tijdens het eetmoment "Applaus! X heeft een appel genomen."  
Er heerst een ontspannen, open sfeer in de groep 

Het welbevinden van de kinderen is redelijk tot goed. De kinderen zijn ontspannen en bezig met 
hun spel, spelen samen en laten zien dat ze zich op hun gemak voelen. Tijdens het buiten spelen, 
spelen de kinderen samen, jong en oud. Een aantal kinderen houden tijdens het buiten spelen een 
race met de fietsjes en tractors "We gaan een race houden!" Er is duidelijk plezier. 
  
B. De houder draagt er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase 
waarin kinderen zich bevinden, kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de 

ontwikkeling van: 
• motorische vaardigheden; 
• cognitieve vaardigheden; 
• taalvaardigheden; 
• creatieve vaardigheden. 

 
Dit gebeurt zodanig dat kinderen in staat worden gesteld steeds zelfstandiger te functioneren in 

een veranderende omgeving. 
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C. De houder draagt er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase 
waarin kinderen zich bevinden, kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen 

spelenderwijs sociale kennis en vaardigheden worden bijgebracht. Kinderen worden in 
staat gesteld steeds zelfstandiger relaties met anderen op te bouwen en te onderhouden. 
  

Observatie 
Er is wederzijdse interactie tussen de beroepskrachten en individuele kinderen 
De beroepskracht gaat gesprekjes aan met de kinderen door vragen te stellen, bijvoorbeeld tijdens 
het eetmoment aan tafel. "X vertelt dat het donker in de klas was. Hierop vraagt de beroepskracht 
"Heeft de juf de lampen uitgedaan? Vond je dat leuk?" 
Ook worden meerdere kinderen betrokken tijdens een gesprek door de vragen die de 
beroepskracht stelt "Wie heeft vandaag het weer besteld? Wordt het nog beter?" 

Kinderen hebben de mogelijkheid om (leer)ervaringen op te doen dankzij de groep, 
spelmateriaal, activiteitenaanbod en inrichting 
Er is binnen en buiten voldoende spelmateriaal voor de verschillende ontwikkelingsgebieden en 
leeftijdsgroepen. De kinderen kunnen gebruik maken van de groepsruimte en spelmateriaal van de 
peutergroep. In de gang staat een gesloten kast met spelletjes. Buiten zijn er speel/klimtoestellen, 
speelhuisje, zandbak, pannakooi. Kinderen hebben de ruimte om op de fietsjes en tractors te rijden 

op het schoolplein. Daarnaast is in de gang van de school een bibliotheek en mag de BSO gebruik 

maken van de gymzaal van school. 
De beroepskracht ondersteunt de kinderen in hun onderlinge interactie en 
Kinderen zijn deel van de groep 
De beroepskracht laat veel initiatief voor samenspel over aan de kinderen, maar grijpt in als 
kinderen er zelf niet uitkomen "Wat is er aan de hand? Hoe ziet X eruit? Is X blij? Wat is er 
gebeurd? Klopt dat?" 

  
D. De houder draagt er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase 
waarin kinderen zich bevinden, 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. 
  
Tijdens de observatie wordt door de toezichthouder opgemerkt dat er veel doorloop is 

van leerkrachten en personen tijdens het tafelmoment. Dit is met beroepskracht en houder 
besproken. Houder heeft dit als actie met een maatregelen opgenomen in Beleid Veiligheid en 
gezondheid. 
  

Conclusie:  
Buitenschoolse opvang Het Ooievaarsnest biedt pedagogisch verantwoorde opvang. 

 
Gebruikte bronnen: 
• Interview (Beroepskracht) 
• Observaties (2-10-2018) 
• Website 
• Pedagogisch beleidsplan (25-10-2018) 
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Personeel en groepen 
 
Dit domein belicht de inspectiebevindingen over het domein "Personeel en groepen". 
  
Er worden eisen gesteld aan het personeel en in de inzet van leerlingen, in dit domein wordt 
toegelicht of aan de eisen hieromtrent wordt voldaan. Tevens worden er eisen gesteld aan hoe de 
houder met de opvang in groepen dient om te gaan. 

  
De bevindingen over deze voorwaarden worden beschreven en beoordeeld. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
 

De wijze waarop de houder zijn beleid voert met betrekking tot inschrijving en koppeling in het 
Personenregister Kinderopvang (PRK), is getoetst door het PRK te raadplegen en door te toetsen of 
de beroepskrachten aanwezig ten tijde van het bezoek staan ingeschreven en gekoppeld in het 
PRK. 

  
De beroepskracht werkzaam tijdens het bezoek is ingeschreven en gekoppeld in het PRK. 
 

 
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen 
 
De wijze waarop de houder zijn beleid voert met betrekking tot de beroepskwalificaties, is op basis 
van een steekproef onderzocht. De steekproef is bepaald door te toetsen of het personeel dat ten 
tijde van het onderzoek op de locatie aanwezig was, in het bezit is van een geldende 
beroepskwalificatie. 

  
De beroepskracht opgenomen in de steekproef is in het bezit van een beroepskwalificatie conform 
CAO. 
 
 
Aantal beroepskrachten 

 

Op de dag van het onaangekondigde inspectiebezoek is de beroepskracht-kindratio geborgd: 
Er zijn 8 kinderen en 1 beroepskracht aanwezig. 
  
Houder heeft een achterwachtregeling getroffen: er is een volwassene beschikbaar die telefonisch 
bereikbaar is en die binnen vijftien minuten in het kindercentrum aanwezig kan zijn in geval van 
een calamiteit. Dit formulier hangt op de locatie. 

 
 
Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
 
BSO Het Ooievaarsnest bestaat uit 1 basisgroep van 10 kindplaatsen. 
  
Ieder kind heeft een mentor. De mentor observeert de ontwikkeling van het kind en 

bespreekt deze met de ouder(s). Tevens is de mentor aanspreekpunt voor vragen. 
 
 
Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

 
Op de BSO wordt Nederlands gesproken en de documenten zijn geschreven in de Nederlandse taal. 

 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mevr. E. Zieverink) 
• Interview (Beroepskracht) 
• Observaties (2-10-2018) 
• Personen Register Kinderopvang 
• Diploma beroepskracht 
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Veiligheid en gezondheid 
 
Uit de wet kinderopvang vloeien bepalingen voort die stellen dat de houder moet zorgdragen voor 
kinderopvang in een veilige en gezonde omgeving. 
  
Het gaat daarbij over het volgende onderwerp: 
• De houder moet een veiligheidsbeleid en gezondheidsbeleid voeren dat de veiligheid en 

gezondheid van de op te vangen kinderen zo veel mogelijk waarborgt. 
 

De bevindingen hieromtrent worden hieronder beschreven en beoordeeld. 
  
 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

 
De houder heeft een beleid Veiligheid en gezondheid dat ertoe moet leiden dat de veiligheid en 
gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. 
  

Ten tijde van het bezoek is dit een algemeen beleid en moet het beleid nog locatie-specifiek 
gemaakt worden. Hierop heeft de houder op basis van overleg en overreding direct actie genomen: 
In het beleid zijn grote risico's zoals vermissing, vallen van hoogte en ziekte met de te nemen 

maatregelen opgenomen. Tevens zijn naar aanleiding van de risico-inventarisatie een aantal 
locatie-specifieke maatregelen en acties beschreven in het beleid (stamgroep, rust en veilig spelen 
en plaatsen pannakooi). 
  
Tijdens het bezoek komen drie bevindingen naar voren die met de houder en/ of beroepskracht zijn 
besproken:  
 

1. Houder heeft in samenwerking met de basisschool een pestprotocol waarin staat beschreven hoe 
pestgedrag te herkennen is, afspraken hoe te handelen in geval van pesten/ mishandelen, etc. 
Houder gaat dit protocol toevoegen aan het beleid. 
2. Houder is verantwoordelijk voor het bieden van verantwoorde en veilige kinderopvang. Hierbij 
heeft de houder een beleid dat de veiligheid van kinderen zoveel mogelijk moet 
waarborgen. Tijdens de observatie is de beroepskracht met de kinderen in de hal, waar ook de 

schoonmaakmedewerker werkzaam is (in dienst van school). De toezichthouder heeft met 

de houder risico's besproken van aanwezigheid van schoonmaakmedewerker tijdens de opvang van 
kinderen; Houder is zich bewust van de risico's en geeft aan afspraken hieromtrent vast te gaan 
leggen in het Beleid Veiligheid en gezondheid. 
3. Door de toezichthouder is opgemerkt dat de zitzak voor de brandhaspel ligt, dit risico is direct 
met de beroepskracht besproken. Beroepskracht is op de hoogte van afspraken omtrent 
brandveiligheid. 

  
De beroepskracht werkzaam ten tijde van het bezoek is in het bezit van een geldig EHBO-
certificaat. 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mevr. E. Zieverink) 
• Interview (Beroepskracht) 

• Observaties (2-10-2018) 
• EHBO certificaat 
• Protocol (Pestprotocol) 
• Beleid veiligheid- en gezondheid (25-10-2018) 

• Huisregels/groepsregels 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder 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 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 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 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 een kindercentrum 
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 op basis van het 
burgerservicenummer, met de in artikel 1.50 derde lid van de Wet genoemde personen inclusief 
hemzelf. 
(art 1.48d lid 2 en 3 Wet kinderopvang) 

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen 

Beroepskrachten en beroepskrachten meertalige buitenschoolse opvang beschikken over een voor 
de werkzaamheden passende opleiding en bewijsstukken. De beroepskwalificatie-eisen en 
bewijsstukken die voor beroepskrachten worden genoemd in de meest recent aangevangen cao 
Kinderopvang en cao Sociaal Werk, Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening worden 

aangemerkt als beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken voor een passende opleiding.  
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) 
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Aantal beroepskrachten 

De verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 
kinderen in een basisgroep (beroepskracht-kindratio) wordt bepaald op grond van tabel 2 in bijlage 
1a, onderdeel b bij het besluit en de daarbij behorende rekenregels.  
Gebruik kan worden gemaakt van de rekentool op de website www.1ratio.nl  

 
In afwijking hiervan kunnen 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, 
met dien verstande dat ten minste de helft van het aantal beroepskrachten wordt ingezet. 
 
Indien bij buitenschoolse opvang per dag ten minste tien aaneengesloten uren opvang wordt 
geboden, kunnen, op vrije dagen van de basisschool of tijdens de schoolvakanties, in afwijking van 

het aantal minimaal in te zetten beroepskrachten, voor ten hoogste drie uren per dag minder 
beroepskrachten worden ingezet. Dit met inachtneming van de in het pedagogisch beleidsplan 
vastgestelde tijden waarop minder beroepskrachten kunnen worden ingezet dan minimaal vereist 
op grond van de beroepskracht-kindratio alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan 
wordt afgeweken.   
 

Gedurende de uren dat minder beroepskrachten worden ingezet wordt ten minste de helft van het 

aantal vereiste beroepskrachten ingezet. De afwijkende inzet kan op de dagen van de week 
verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder a en 16 lid 1, 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

Indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de basisgroep 
verlaten, leidt dit niet tot een verlaging van het totaal aantal 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. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Indien op grond van de benodigde beroepskracht-kindratio slechts één beroepskracht in het 
kindercentrum 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 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) 

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 1a, onderdeel b van het Besluit kwaliteit kinderopvang.  
Het vereiste van opvang in één basisgroep geldt niet: 
- indien kinderen bij activiteiten als beschreven in het pedagogisch beleidsplan de basisgroep 
verlaten;   
- indien met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders het kind gedurende een 

tussen houder en ouders overeengekomen periode worden opgevangen in één andere basisgroep 
dan de vaste basisgroep. 
De eis ten aanzien van de maximale groepsgrootte geldt niet indien kinderen bij activiteiten als 
beschreven in het pedagogisch beleidsplan de groep verlaten. 
(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) 
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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 vastgestelde gedragscode. 
(art 1.55 lid 2 Wet kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder 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) 

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 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) 

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 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 8 
Regeling Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Het Ooievaarsnest 

Website : http://www.het-ooievaarsnest.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000029499895 
Aantal kindplaatsen : 10 
 
Gegevens houder 
Naam houder : mer. H.J. Zieverink 

KvK nummer : 60287543 
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 :  C. ter Hove 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Berkelland 
Adres : Postbus 200 
Postcode en plaats : 7270 HA BORCULO 
 
Planning 

Datum inspectie : 02-10-2018 
Opstellen concept inspectierapport : 26-11-2018 
Zienswijze houder : 28-12-2018 

Vaststelling inspectierapport : 28-12-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 03-01-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 03-01-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 08-01-2019 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

Beste mevrouw ter Hove, 
  
Wat fijn dat het BSO rapport er, na inspectie, zo positief is uitgekomen. 

Heel fijn om te zien dat er bevestigd wordt, door tevredenheid, waar wij in onze kinderopvang 
zoveel energie en liefde in steken. 
  
Met vriendelijke groet, 
Erica Zieverink 

 
 

 
 

 
 
 
 

 


