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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. 

Bij dit onderzoek zijn meerdere onderwerpen uit de Wet kinderopvang beoordeeld. Achter in het 

rapport staat een overzicht van de getoetste inspectie-items. 

  

De toezichthouder heeft de volgende inspectieactiviteiten uitgevoerd: 

• documentenonderzoek; 

• locatiebezoek; 

• gesprek met de beroepskrachten en/of de locatiemanager. 

  

In het rapport geeft de toezichthouder in elk hoofdstuk een toelichting op de beoordeelde 

onderwerpen. In de inleiding van het hoofdstuk staat welke onderwerpen de toezichthouder tijdens 

dit onderzoek heeft beoordeeld. 

  

GGD Noord- en Oost-Gelderland is in samenwerking met de gemeente Berkelland begonnen met 

flexibel inspecteren. Dit heeft als einddoel een verhoging van de kwaliteit van de kinderopvang in 

Nederland. 

 

De volgende voorwaarden zijn onderzocht: 

• Pedagogisch klimaat; 

• Personeel en groepen:  

• Veiligheid en gezondheid; 

• Accommodatie; 

• Ouderrecht. 

 

Beschouwing 

Algemene informatie 

BSO Menno ter Braak is gehuisvest in de Menno ter Braakschool te Eibergen en maakt deel uit van 

Kinderopvang Berkelland B.V. De houder exploiteert meerdere locaties in de regio. BSO Menno ter 

Braak is in het landelijk register opgenomen met 30 kindplaatsen. De BSO biedt voorschoolse 

opvang op maandag tot en met vrijdag van 7.00-8.30 uur. Daarnaast wordt er naschoolse opvang 

geboden op maandag, dinsdag en donderdag van 14.00-18.00 uur en op woensdag en vrijdag van 

12.00-18.00 uur. Tijdens vakanties (en studiedagen) is de BSO geopend op maandag tot en met 

vrijdag van 7.00- 18.00 uur. Er wordt in vakanties ook opvang geboden aan de kinderen van de 

BSO locatie in Rekken. De locatiemanager is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken 

op deze locatie.   

  

Inspectiegeschiedenis 

• 31 augustus 2020 is de locatie bezocht voor een jaarlijks onderzoek. De locatie voldoet aan de 

getoetste voorschriften; 

• 2021: geen jaarlijks onderzoek plaatsgevonden in verband met de maatregelen rondom de 

coronapandemie;   

• 5 mei 2022 een jaarlijks onderzoek plaats gevonden. Tijdens dit onderzoek wordt aan bijna 

alle getoetste voorwaarden voldaan. Er zijn overtredingen binnen het domein: Personeel en 

groepen, inzet pedagogisch beleidsmedewerkers.   
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Voortgang 

Op 5 augustus 2022 heeft de gemeente Berkelland een waarschuwingsbrief naar de houder 

verzonden. In de brief werd benoemd dat de tekortkoming, geconstateerd in mei 2022 over de 

inzet pedagogisch beleidsmedewerkers, opgelost dient te zijn. Dit is niet in het huidige onderzoek 

niet het geval. 

  

Conclusies en bevindingen 

Er wordt niet (volledig) aan alle getoetste voorwaarden. Er zijn tekortkomingen geconstateerd in 

domein: 

• Personeel en groepen (Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers) 

• Veiligheid en gezondheid (Beleid veiligheid en gezondheid en Meldcode huiselijk geweld en 

kindermishandeling). 

 

In het rapport geeft de toezichthouder nadere toelichting. 

 

Advies aan College van B&W 

De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 

 

In het hoofdstuk ‘Pedagogisch klimaat’ beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

• pedagogisch beleid; 

• pedagogische praktijk 

 

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan, BSO gecombineerd met het KDV. 

  

Het volgende citaat staat in het beleidsplan van BSO de Menno: 

"De houding en het handelen van pedagogisch medewerkers en stagiaires dient gebaseerd te zijn 

op de aspecten die aansluiten bij onze pedagogische visie, ons pedagogisch doel en de gekozen 

werkwijze. Deze pedagogische beroepshouding laat zich kenmerken door: 

• Uit te gaan van de autonomie van ieder kind. Respect te hebben voor ieder kind.  

• Het gedrag van kinderen te ondersteunen dat gericht is op het uitbreiden van ervaringen en 

activiteiten en sluit aan bij wat ze al kunnen èn begrijpen (ontwikkelingsgericht werken).  

• Gevoelig te zijn voor signalen van kinderen en hier adequaat op reageren (sensitieve 

responsiviteit). 

• Zich bewust te zijn van de eigen aanwezigheid. 

• Een actieve, stabiele en ongedeelde aandacht aan kinderen te geven. Controlerende 

handelingen en opmerkingen waar mogelijk te beperken. Te werken vanuit een positieve 

benadering.  

• Het laten merken van waardering en positieve gevoelens naar de kinderen.  

• Het stimuleren en ondersteunen van hun activiteiten en ontdekkingen (ontwikkelingsgericht 

werken)  

• Respect te hebben voor de interactie tussen kinderen zonder interactie van een volwassene. 

Goed kijken en luisteren naar kinderen, signaleren en observeren.  

• De ontwikkeling van het kind te volgen." 

  

De toezichthouder vraagt aan de beroepskracht waar ze locatiespecifiek trots op is.  

De beroepskracht vertelt enthousiast dat ze trots is op het feit dat kinderen zichzelf mogen zijn.  

De kinderen hebben een eigen keuze in hoe ze de tijd invullen, en mogen zijn wie ze zijn. Er is een 

bepaalde structuur als het gaat om eet- en drinkmomenten. Rond 14:30 uur wordt er yoghurt met 

muesli geboden. Kinderen kunnen kiezen uit een aantal soorten muesli. Later in de middag volgt 

nog een fruitmoment. De beroepskracht benoemt dat ze deze structuur prettig vindt, "en de 

kinderen weten ook waar ze aan toe zijn", voegt ze toe. Er worden verschillende activiteiten 

geboden, maar de kinderen hebben zelf de keuzevrijheid om hier wel of niet aan deel te nemen.  

  

Een andere beroepskracht vindt het speciaal dat er kinderen uit alle nabijgelegen scholen samen 

komen op BSO Menno ter Braak. 
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In de praktijk 

Ten tijde van de inspectie is een eet- drinkmoment aan de gang. De kinderen krijgen een bakje 

yoghurt met muesli van de beroepskrachten. De beroepskracht die dit uitdeelt zegt hierbij: 

"asjeblieft".  

De kinderen zitten in groepjes aan tafels. De beroepskracht zegt tegen kind X: "Er zit nog wat aan 

je mond, dus je mag even je mond schoonmaken en je handen wassen." Het kind volgt de 

aanwijzingen open en voert deze uit. "Je mag weer gaan spelen", voegt de beroepskracht toe. 

  

De beroepskracht ziet een kind dat nog geen bakje met yoghurt gekregen heeft terwijl andere 

kinderen al voorzien zijn. Ze zegt: "kom je even wat eten halen? Er is ook wat voor jou."  

De beroepskracht zegt hierbij weer: 'asjeblieft".  

  

Het volgende citaat is overgenomen uit hoofdstuk 3 van het pedagogisch beleidsplan: 

"Locatie Menno ter Braak Eibergen 4 – 13 jaar 1 groep van 4-13 jaar Orange Snake." 

  

"In hoofdstuk 2 staat het volgende over de groepsindeling: 

"2.1 Groepen indeling 

Deze BSO bevindt zich in het pand van OBS Menno ter Braak in Eibergen. In dit pand maken we 

gebruik van de hal met aansluitend lokaal, tevens kunnen we gebruik maken van het speellokaal. 

We plaatsen maximaal 30 kinderen bij de BSO. Ook is er een sanitaire ruimte, geschikt voor BSO 

kinderen. Per 11 kinderen is een pedagogisch medewerker aanwezig. Als er meerdere flexibele 

kinderen aanwezig zijn en de groepsgrootte komt boven de 20 kinderen dan betrekken we de hal 

erbij. We splitsen dan de groepen. Kinderen uit groep 1 t/m 3 verblijven in het lokaal en de 

kinderen van groep 4 t/m 8 gaan naar de hal. Deze kan worden afgezet met kasten/schermen 

waardoor we een rustige hoek creeeren voor eten/drinken/spelletjes." 

  

In de praktijk 

Ten tijde van de inspectie zijn er 20 kinderen aanwezig en wordt er gebruik gemaakt van de BSO-

ruimte. Er wordt volgens het pedagogisch beleid gewerkt. 

  

Conclusie 

Aan de getoetste voorwaarde wordt voldaan. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Gesprek beroepskracht(en) (d.d. 16-01-2023) 

• Observatie(s) (d.d. 16-01-2023) 

• Pedagogisch werkplan (Beleidsplan locatie BSO de Menno januari 2023) 

• Mailcontact locatieverantwoordelijke 

• Bkr Rekentool | Home (1ratio.nl)   
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Personeel en groepen 

 

In het hoofdstuk ‘Personeel en groepen’ beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

• verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang; 

• inzet pedagogisch beleidsmedewerker. 

 

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Houder  

De houder is als bestuurder ingeschreven en gekoppeld in het PRK. Daarbij is de verklaring 

omtrent gedrag goedgekeurd. 

  

Beroepskrachten en stagiaires 

De ten tijde van de inspectie aanwezige beroepskrachten en stagiaires staan ingeschreven en 

gekoppeld aan de houder Kinderopvang Berkelland B.V. in het personenregister kinderopvang 

(PRK). 

  

Conclusie: 

Aan de getoetste voorwaarden wordt voldaan. 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De toezichthouder heeft het coachplan 2023 inclusief de nieuwe berekening opgevraagd bij de 

locatieverantwoordelijke. De toezichthouder heeft het document 'Coachingsplan Oqido 2022' 

ontvangen en een urenberekening voor de inzet voor 2023 van de pedagogisch beleidsmedewerker 

en -coach. De locatieverantwoordelijke benoemt in het mailcontact dat berekening van de 

inzetbare uren van 2023 bepaald zijn. Over de coaching is onder andere het volgende opgenomen: 

"Pedagogische coaching 

De pedagogisch coach zorgt voor het verbeteren van de pedagogische kwaliteit en professionele 

ontwikkeling van de pedagogisch medewerkers. Iedere pedagogisch medewerker ontvangt jaarlijks 

coaching. Iedere week wordt er tijd ingeroosterd voor coaching. Bij Kindercentrum Oqido hanteren 

we 3 manieren van coaching: 

1. Coaching on the job 

2. Individuele coaching 

3. Team coaching  

  

De pedagogisch coach heeft onder andere individuele gesprekken en observeert op de werkvloer de 

pedagogisch medewerker en maakt een POP en TOP met ze." 

  

De houder exploiteert echter meerdere kindercentra. Hierdoor ontstaat de verplichting om de wijze 

waarop de houder de pedagogisch beleidsmedewerkers inzet vast te leggen, verdeelt over de 

verschillende kindercentra. De locatieverantwoordelijke schrijft per mail het volgende over de 

inzichtelijkheid voor ouders en beroepskrachten. 

"De brief coaching 2023 gaat in de wenmap naar alle ouders die bij Oqido binnenkomen. Het 

coaching plan wordt per mail naar alle medewerkers verstuurd en zo is het inzichtelijk." 
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Het coachplan 2023 is inzichtelijk voor beroepskrachten. Uit de mail van de 

locatieverantwoordelijke kan blijkt dat de beroepskrachten deze per mail ontvangen en gedurende 

het gehele jaar het document kunnen inzien. 

  

Voor ouders is dit enkel het geval van een nieuwe aanmelding. Ouders hebben momenteel geen 

nieuwe berekening ontvangen voor 2023. 

  

Er is een tekortkoming geconstateerd. De wijze waarop de beleidsmedewerkers worden ingezet is 

niet bepaald voor 2023. De locatieverantwoordelijke heeft wel duidelijk gemaakt in een e-mail hoe 

deze voor beroepskrachten en 'nieuwe' ouders inzichtelijk worden. 

Gezien de tekortkoming aangaande het ontvangen van coaching in het vorig jaarlijks onderzoek 

ook geconstateerd is, is daarmee is de waarschuwing van de gemeente niet opgelost. 

  

Conclusie: 

Er wordt niet (volledig) aan alle getoetste voorwaarden voldaan en er is sprake van recidive. 

 

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

voldaan:  

De houder van een kindercentrum bepaalt jaarlijks, indien hij meer dan één kindercentrum 

exploiteert, de wijze waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch 

beleidsmedewerkers worden ingezet, verdeelt over de verschillende kindercentra en legt dit 

schriftelijk vast zodat dit inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. De houder geeft de 

verdeling zodanig vorm dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van 

de werkzaamheden. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 17 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
 

 

Gebruikte bronnen 

• Interview manager/ locatieverantwoordelijke (Telefoongesprek locatieverantwoordelijke, d.d. 

01-02-2023) 

• Gesprek beroepskracht(en) (d.d. 16-01-2023) 

• Observatie(s) (d.d. 16-01-2023) 

• Landelijk Register Kinderopvang 

• Website (https://www.oqido.nl/) 

• Overzicht inzet pedagogisch beleidsmedewerker(s) (versie 2022) 

• Mailcontact locatieverantwoordelijke 

• Coaching 2023 (document Oqido) 
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Veiligheid en gezondheid 

 

In het hoofdstuk ‘Veiligheid en gezondheid’ beoordeelt de toezichthouder de volgende 

onderwerpen: 

• veiligheids- en gezondheidsbeleid; 

• meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. 

 

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder heeft een beleid, 'Beleid Veiligheid en Gezondheid 2023', dat ertoe moet leiden dat de 

veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd.  

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een onvolledige beschrijving van de risico’s die de 

opvang van kinderen van de locatie BSO de Menno met mee zich brengt.  

  

In hoofdstuk 1.2 'Totstandkoming' staat het volgende: 

"Om tot dit beleid te komen zijn er diverse gesprekken gevoerd en is er gekeken naar de 

risicoinventarisatie van de afgelopen jaren. Centraal hierbij stond of de huidige manier van werken 

leidt tot een zo veilig en gezond mogelijke speel- en leefomgeving. Beleidsvorming staat voor een 

continu proces. Dit beleid moet worden getoetst op actualiteit en haalbaarheid en zo nodig worden 

aangepast. Op deze wijze wordt het beleid een gegeven van alle dag en zal het dynamische proces 

zorg dragen voor kwaliteit nu en in de toekomst." 

  

Uit bovenstaand blijkt beschrijft niet concreet wat de wijze is waarop de houder van een 

kindercentrum er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid samen met de 

beroepskrachten een continu proces is van het vormen van beleid, implementeren, evalueren en 

actualiseren. 

  

Het volgende citaat is opgenomen in het beleid veiligheid en gezondheid van de locatie uit 

hoofdstuk 3.2, 'schoonmaken'." 

"Groepsruimte, natte ruimte en hal 2 x per dag; 1 x aan het eind van de ochtend (na het brood 

eten) en 1 x aan het eind van de middag (na het eten). De hal wordt na 9.00 uur gedweild. De 

groepen na 9.00 uur en tussen de middag en aan het eind van de dag.  

  

Werkwijze  

• Met de spuitbus met schoonmaakmiddel de tafels en stoelen inspuiten en vervolgens met een 

vochtige vaatdoek de tafels en stoelen afnemen.  

• Ook de boxen worden op deze wijze schoongemaakt. 

•  Met de spuitbus de ruiten of het glas besprenkelen en afnemen met een droge doek. De 

aankleedkussens, het blok en het aanrecht in de natte ruime met de spuitbus met 

schoonmaakmiddel inspuiten en afnemen met een vochtige doek.  

• Goed op toezien dat alle plekken na gebruik worden afgenomen met de spuitbus!  

• Vaatdoek na gebruik meteen in de was. Vervolgens een emmer met sop maken om de vloer in 

de groepsruimte, de natte ruimte en de hal te dweilen.  

• De gootstenen met jif en een schuursponsje goed reinigen.  

• De kraan (handcontactpunt) reinigen  

• De wasmand, luieremmer en prullenbak worden geleegd en de luiers worden aangevuld.  

• Ruim afval direct op. Afvalbak en luieremmer worden ieder dagdeel geleegd.  

• Bij nat weer en sneeuw wordt de vloer direct droog gemaakt."   
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In de praktijk 

Tijdens de inspectie is een eet- en drinkmoment aan de gang. De beroepskracht neemt een aantal 

kinderen mee naar buiten. Er blijft een beroepskracht achter die zorgt dat de tafels worden 

afgenomen met de spuitbus, conform het locatiebeleid. De vaat wordt gedaan met afwasmiddel en 

warm water. Vervolgens wordt het aanrecht opgeruimd conform de werkwijze. 

  

De toezichthouder begeeft zich naar buiten. De buitenspeelruimte is niet volledig omheind. Het 

volgende is hierover opgenomen in het beleid veiligheid en gezondheid: 

"Ondanks alle voorzorgsmaatregelen is er altijd een klein kans dat er kinderen ontsnappen aan de 

aandacht van de pedagogisch medewerker. Het is belangrijk dat de pedagogisch medewerker 

ervoor zorgt dat hekjes en deuren gesloten worden. Bij het buiten spelen controleert de 

pedagogisch medewerker de poorten. We wijzen de ouders ook op het belang van gesloten hekken 

en deuren. Desondanks kan het gebeuren dat een kind hier toch tussendoor glipt. Hoe te handelen 

als er toch een kind zoekraakt/ wegloopt:  

• Informeer eerst bij je collega’s of zij het kind gezien hebben.  

• Meld bij je collega dat je gaat zoeken.  

• Een collega blijft op de groep of iemand anders uit het gebouw.  

• Kijk eerst in de aangrenzende ruimtes, slaapkamers en bergruimtes. 

•  Kijk of de buiten deur open staat, zoek daar als deze open staat.  

•  Als je buiten aan het spelen bent en het kind is door het hek ontsnapt, kijk dan eerst op 

straat, daarna rond het gebouw.  

• Zoek in de omgeving.  

• Breng de leidinggevende op de hoogte en bel ouders.  

• Bel de politie.  

• Ouders, politie en Oqido overleggen hoe verder te handelen.   

  

De beroepskracht benoemt geen weet te hebben van afspraken rondom het buiten spelen.  

De werkwijze rondom vermissing van een kind is wél opgenomen in het beleid veiligheid en 

gezondheid, maar niet meer actueel omdat er aanpassingen hebben plaatsgevonden aan de 

buitenspeelruimte. De buitenspeelruimte is momenteel, afgezien van het bovengenoemde hek, 

zonder obstakels te verlaten. 

  

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid gaat onvoldoende in op de in op de locatiespecifieke 

voornaamste risico's met grote gevolgen. Er wordt geen concrete beschrijving van gegeven.  

Een onderwerp van de vorige inspectie van 31-08-2020 jongstleden was bijvoorbeeld de 

waterkoker. De beroepskracht benoemt dat een afspraak is dat de stekker uit het stopcontact 

wordt gehaald. Het risico, en de daaraan gekoppelde maatregel is niet beschreven in het beleid 

veiligheid en gezondheid, daarnaast is het gevaar van verbranding dan nog niet geweken als er 

heet water in de waterkoker blijft zitten. Het volgende staat in het algemene beleidsplan van BSO 

de Menno: "Plaats de waterkoker zo dat een kind er niet makkelijk bij kan, bijvoorbeeld hoog of ver 

naar achteren. Stekker eruit halen na gebruik."  

Het bovenstaande voorbeeld staat bijvoorbeeld wél in het Algemeen Beleidsplan BSO de Menno, 

maar niet in het beleid veiligheid en gezondheid. 
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Het volgende stukje is overgenomen uit hoofdstuk 2.13 uit het beleid veiligheid en gezondheid: 

"2.13 Kinderen leren omgaan met kleine risico’s  

Wij leren om te gaan met (kleine) veiligheidsrisico’s door uit te leggen waarom we met elkaar 

afspraken hebben gemaakt en om ze te leren hoe we incidenten kunnen beperken. We leren 

kinderen:  

• Dat zij niet met deuren mogen spelen.  

• Dat zij niet met elektriciteit, zoals stopcontacten en snoeren mogen spelen.  

• Dat er in het gebouw niet gerend mag worden.  

• Dat speelgoed opgeruimd wordt als ze er niet meer mee spelen.  

• Er mag niet gegooid worden met spullen.  

• Dat ze niet op tafels en stoelen mogen staan.  

• We leren ze welk gedrag gepast en niet gepast is.  

• We houden rekening met elkaar." 

  

Uit bovenstaande blijkt niet om welke risico's het gaat waarmee getracht wordt kinderen te leren 

mee om te gaan. Bovenstaande lijkt een opsomming gedragsafspraken te zijn. De wijze waarop dit 

aan kinderen wordt geleerd ontbreekt. 

  

In het veiligheids- en gezondheidsbeleid is niet opgenomen hoe het een continu proces is van het 

vormen van beleid, implementeren, evalueren en actualiseren. In hoofdstuk 1.2 staat het 

volgende:  

  

"1.2 Totstandkoming  

De grondslag van dit beleidsplan is de nieuwe wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang die per 1 

januari 2018 van kracht is. Om tot dit beleid te komen zijn er diverse gesprekken gevoerd en is er 

gekeken naar de risicoinventarisatie van de afgelopen jaren. Centraal hierbij stond of de huidige 

manier van werken leidt tot een zo veilig en gezond mogelijke speel- en leefomgeving. 

Beleidsvorming staat voor een continu proces. Dit beleid moet worden getoetst op actualiteit en 

haalbaarheid en zo nodig worden aangepast. Op deze wijze wordt het beleid een gegeven van alle 

dag en zal het dynamische proces zorg dragen voor kwaliteit nu en in de toekomst." 

  

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat geen concrete beschrijving van de wijze waarop de 

houder van een kindercentrum 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. 

  

EHBO 

De locatieverantwoordelijke heeft geen geldige EHBO-certificaten kunnen laten zien. Ten tijde van 

de inspectie zijn oude exemplaren laten gezien in een map met verouderde documenten. 

Naderhand heeft de locatieverantwoordelijke een bewijs van deelname gestuurd van een 'BHV 

training kind en omgeving'. Uit de aangeleverde documenten is onduidelijk of het om een vanuit de 

wet vereiste kwalificatie gaat voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen conform de in de 

Regeling Kinderopvang. Hiermee heeft de locatieverantwoordelijke niet aan kunnen tonen dat de 

houder voldoet aan deze voorwaarde. 

  

De locatieverantwoordelijke schrijft het volgende in een mail naar de toezichthouder: 

"Het veiligheid- en gezondheidsbeleid wordt jaarlijks opnieuw uitgedraaid en gaat naar de groepen. 

De groepen moeten tijdens een teamvergadering deze bespreken en evt aanpassingen aan mij 

doorgeven." 
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Conclusie: 

Aan niet alle getoetste voorwaarden wordt (volledig) voldaan. 

 

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

voldaan:  

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) 

 

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

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid 

samen met de beroepskrachten een continu proces is van het vormen van beleid, implementeren, 

evalueren en actualiseren. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder a 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, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 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, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 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 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

houder van een kindercentrum 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, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder e Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum 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 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9b Regeling 

Wet kinderopvang) 

 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De houder heeft een protocol ‘kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag’ voor de 

kinderopvang vastgesteld. Met daarin onder andere de volgende onderwerpen: 

• Het stappenplan; 

• De meldcode inclusief afwegingskader; 

• De meldplicht; 

• Hoe om te gaan met seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling. 

  

Uit het interview met de beroepskrachten blijkt op basis van steekproef dat zij voldoende kennis 

hebben van de door de houder vastgestelde meldcode: zij kunnen signalen van kindermishandeling 

en huiselijk geweld benoemen en kunnen aangeven welke stappen zij dienen te nemen bij een 

vermoeden.  

  

Uit interview met de beroepskrachten blijkt dat ze niet weten wie of wat de vertrouwensinspecteur 

van onderwijs is. 

De vertrouwensinspecteur staat meermaals genoemd in de meldcode. Waar en hoe deze te 

bereiken is, staat niet in de meldcode. De sociale kaart is bijvoorbeeld niet ingevuld waardoor 

aannemelijk is dat de, bij de beroepskrachten onbekende vertrouwensinspecteur niet bereikt kan 

worden. 

  

De locatieverantwoordelijke schrijft in de mail naar de toezichthouder dat de beroepskrachten in 

november 2022 twee online cursusavonden hebben gevolgd. 

  

Conclusie 

Uit de steekproef blijkt dat aan niet alle getoetste voorwaarden wordt voldaan. 
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Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 

voldaan:  

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze, dat hij 

onverwijld in overleg treedt met de vertrouwensinspecteur kinderopvang, indien hem bekend is 

geworden dat een bij de onderneming werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft 

gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die 

gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang. Indien uit het overleg blijkt dat sprake is 

van een redelijk vermoeden dat een persoon zich schuldig heeft gemaakt aan een dergelijk misdrijf 

doet de houder onverwijld aangifte bij een opsporingsambtenaar en stelt hij de 

vertrouwensinspecteur kinderopvang onverwijld in kennis. 

(art 1.51b lid 1, 2 en 5 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, 

indien het een bij de houder werkzaam persoon op enigerlei wijze bekend is geworden dat een 

ander ten behoeve van die houder werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft 

gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die 

gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang, deze persoon de houder van het 

kindercentrum daarvan onverwijld in kennis stelt. 

Indien degene die van het vermoeden op de hoogte moet worden gesteld dezelfde persoon is als 

degene die zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan dit misdrijf, is artikel 1.51c lid 1 en 

2 Wet kinderopvang van toepassing. 

(art 1.51b lid 3, 4 en 5 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, 

indien een bij de onderneming werkzaam persoon bekend is geworden dat de natuurlijke persoon 

die tevens houder is zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de 

zeden of mishandeling jegens een kind dat gebruik maakt van de door de houder geboden 

kinderopvang, deze persoon in contact kan treden met de vertrouwensinspecteur kinderopvang en 

in geval van een redelijk vermoeden onverwijld aangifte doet bij een daartoe aangewezen 

opsporingsambtenaar. 

(art 1.51c Wet kinderopvang) 

 
 

 

Gebruikte bronnen 

• Interview manager/ locatieverantwoordelijke (Telefoongesprek locatieverantwoordelijke, d.d. 

01-02-2023) 

• Gesprek beroepskracht(en) (d.d. 16-01-2023) 

• Observatie(s) (d.d. 16-01-2023) 

• Website (https://www.oqido.nl/) 

• Beleid veiligheid- en gezondheid (Veiligheid- en gezondheidsbeleid Oqido, versie januari 2023) 

• Plan van aanpak (Actieplan gezondheid BSO Menno ter Braakschool maart 2022) 

• Beleid grensoverschrijdend gedrag 

• Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (Protocol ‘kindermishandeling en 

grensoverschrijdend  gedrag’ voor de kinderopvang, juni 2018) 

• Pedagogisch werkplan (Beleidsplan locatie BSO de Menno januari 2023) 
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Accommodatie 

 

Eisen aan ruimtes 

De BSO-ruimte beschikt naast de eigen ruimte over een gedeelte van de hal. Deze afmetingen 

komen uit op 71,5 vierkante meter. Hierdoor is er plaats voor 20 kinderen. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview manager/ locatieverantwoordelijke (Telefoongesprek locatieverantwoordelijke, d.d. 

01-02-2023) 

• Observatie(s) (d.d. 16-01-2023) 

• Plattegrond 

• Pedagogisch beleidsplan (Kindercentrum Oqido Locatie BSO de Menno, versie januari 2023) 
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Ouderrecht 

 

In het hoofdstuk ‘Ouderrecht’ beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

• informatie; 

• oudercommissie; 

• klachten en geschillen. 

 

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Informatie 

De houder beschikt over een website. De houder heeft het pedagogisch beleid op de website 

geplaatst ter informatie voor ouders. 

 

De houder informeert de ouders over het te voeren beleid door middel van, onder andere: 

• Plaatsingsgesprek; 

• Dagelijkse overdracht; 

• App; 

• Digitale nieuwsbrieven.   

  

Via de website kunnen de ouders een link aanklikken naar het inspectierapport. Deze opent zich 

direct in een pdf-document. 

  

De houder brengt de ouders op de hoogte over de klachtenprocedure middels het pedagogisch 

beleidsplan. De mogelijkheid om geschillen voor te leggen aan de geschillencommissie wordt 

beschreven. 

  

De afwijking van de beroepskracht-kindratio staat beschreven in het pedagogisch werkplan. 

  

Conclusie: 

Aan de getoetste voorwaarden wordt voldaan. 

Oudercommissie 

De houder heeft voor deze locatie een reglement oudercommissie vastgesteld. Er is momenteel 

nog geen oudercommissie voor BSO de Menno. Wel kan de locatieverantwoordelijke laten zien dat 

inspanningen worden geleverd om ouders voor de oudercommissie te werven: De beroepskrachten 

brengen de oudercommissie onder de aandacht tijdens de intake, er is aandacht voor in 

nieuwsbrieven, er hangen berichten op de locatie en ouders worden persoonlijk aangesproken. 

  

Het volgende citaat staat op de website van Oqido: 

"Ook heeft Oqido een ouderraad. De leden van de Ouderraad vertegenwoordigen de ouders van 

alle kinderen die verblijven bij de kinderopvang, peuteropvang en de buitenschoolse opvang van 

Oqido."   
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Het volgende citaat staat op de website van Oqido: 

"De leden van de Ouderraad van Oqido vertegenwoordigen de ouders van alle kinderen die 

verblijven bij de kinderdagopvang, peuteropvang, de buitenschoolse en tussen schoolse opvang 

van Oqido. 

Heb je vragen, opmerkingen of andere zaken die je het vermelden waard vindt, laat het ons weten! 

Alleen als wij weten wat er bij je leeft, kunnen wij je als ouders goed vertegenwoordigen. 

Over o.a. de volgende onderwerpen voorzien wij de directie van Oqido gevraagd en ongevraagd 

van advies: 

• Openings- en sluitingstijden/dagen en vakantieperiodes; 

• Tarieven;  

• Medicijnbeleid;  

• Pedagogisch Beleidsplan; 

• Kwaliteit & Veiligheid; 

• Voedingsbeleid; 

• Ziektebeleid; 

• Duidelijkheid en/of eenduidigheid bewerkstelligen. 

  

Er is meer duidelijkheid en eenduidigheid gekomen in een aantal praktische zaken, nadat de 

Ouderraad hiervoor aandacht heeft gevraagd. Voorbeelden hiervan zijn: de vakantieregeling op de 

BSO, de zindelijkheidstraining, kledingvoorschriften voor leidsters, foto’s bij namen van de leidsters 

die aanwezig zijn en de plannen voor de BSO. 

  

De directie, medewerkers en de ouders zien en ondervinden de meerwaarde van de Ouderraad. 

De Ouderraad kan natuurlijk altijd enthousiaste leden gebruiken! We streven naar een zo 

evenwichtig mogelijke verdeling van ouders over de diverse locaties van Oqido. De Ouderraad 

vergadert ongeveer 6x per jaar. Dit zijn gezellige en doelmatige avonden, waarin we op een 

prettige manier constructief bezig zijn om de kwaliteit van de opvang van onze kinderen en de 

omstandigheden voor alle betrokkenen zo optimaal mogelijk te krijgen en te houden. 

  

Heb je interesse, wil je eens een avond vrijblijvend ‘meekijken’, laat het ons weten via 

ouderraad@oqido.nl" 

  

De houder heeft in oktober een oproep voor oudercommissieleden naar ouders verstuurd en de 

houder heeft zich aantoonbaar voldoende ingespannen om een oudercommissie in te stellen en 

ouders te informeren over beleidswijzigingen. 

  

Conclusie: 

Aan de getoetste voorwaarden wordt voldaan. 
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Klachten en geschillen 

De houder informeert de ouders over de klachtenprocedure op de website. De houder heeft onder 

andere het volgende beschreven in het klachtenreglement. 

 

De regeling is schriftelijk vastgelegd en het voorziet erin dat de ouder de klacht schriftelijk bij de 

houder van een kindercentrum indient en dat de houder: 

• De klacht zorgvuldig onderzoekt; 

• De ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling; 

• De klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk afhandelt; 

• De klacht uiterlijk zes weken na indiening afhandelt; 

• De ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt; 

• In het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn 

gerealiseerd. 

  

De houder is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang.   

Het volgende citaat komt uit de Klachtenregeling versie 01-01-2022. 

  

"Beslissing  

De geleding, die de klacht in ontvangst neemt, zal u binnen twee weken een reactie geven. Als u 

over de reactie niet tevreden bent, kunt u uw klacht binnen twee weken, bij een hogere geleding 

indienen. Onder deze voorwaarden kunnen alle geledingen doorlopen worden. De interne procedure 

zal maximaal 6 weken in beslag nemen. 

  

De interne procedure zal maximaal 6 weken in beslag nemen." 

  

De houder is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang. 

  

De locatieverantwoordelijke geeft aan dat er in 2022 geen klachten zijn geweest. 

  

Conclusie: 

Aan alle voorwaarden wordt (volledig) voldaan. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview manager/ locatieverantwoordelijke (Telefoongesprek locatieverantwoordelijke, d.d. 

01-02-2023) 

• Gesprek beroepskracht(en) (d.d. 16-01-2023) 

• Website (https://www.oqido.nl/) 

• Nieuwsbrieven (Onderwerp: (her) inrichten oudercommissie d.d.07-11-2022) 

• Pedagogisch beleidsplan (Kindercentrum Oqido Locatie BSO de Menno, versie januari 2023) 

• Klachtenregeling (d.d. 01-01-2022) 

• Aansluiting geschillencommissie 
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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 en 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 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 

 

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 participerende ouder; 

c. 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; 

d. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 

opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen worden opgevangen; 

e. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 

de kinderen die worden opgevangen; 

f. 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 f 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang en gekoppeld aan de houder. 

(art 1.50 lid 3 en 1.48d lid 3 Wet 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) 
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Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De houder van een kindercentrum bepaalt jaarlijks, indien hij meer dan één kindercentrum 

exploiteert, de wijze waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch 

beleidsmedewerkers worden ingezet, verdeelt over de verschillende kindercentra en legt dit 

schriftelijk vast zodat dit inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. De houder geeft de 

verdeling zodanig vorm dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van 

de werkzaamheden. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 17 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

De houder van het kindercentrum zet de pedagogisch beleidsmedewerker voor het coachen van 

beroepskrachten bij de uitvoering van hun werkzaamheden en de totstandkoming en 

implementatie van pedagogische beleidsvoornemens voor het vereiste aantal uren in. Het minimaal 

aantal uren inzet wordt jaarlijks bepaald op grond van de rekenregels in het besluit. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 17 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

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) 

 

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

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid 

samen met de beroepskrachten een continu proces is van het vormen van beleid, implementeren, 

evalueren en actualiseren. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder a 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, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder b Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 
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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, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 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 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 van een kindercentrum 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, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder e Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum 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 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9b Regeling 

Wet kinderopvang) 

 
 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze, dat hij 

onverwijld in overleg treedt met de vertrouwensinspecteur kinderopvang, indien hem bekend is 

geworden dat een bij de onderneming werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft 

gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die 

gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang. Indien uit het overleg blijkt dat sprake is 

van een redelijk vermoeden dat een persoon zich schuldig heeft gemaakt aan een dergelijk misdrijf 

doet de houder onverwijld aangifte bij een opsporingsambtenaar en stelt hij de 

vertrouwensinspecteur kinderopvang onverwijld in kennis. 

(art 1.51b lid 1, 2 en 5 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, 

indien het een bij de houder werkzaam persoon op enigerlei wijze bekend is geworden dat een 

ander ten behoeve van die houder werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft 

gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die 

gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang, deze persoon de houder van het 

kindercentrum daarvan onverwijld in kennis stelt. 
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Indien degene die van het vermoeden op de hoogte moet worden gesteld dezelfde persoon is als 

degene die zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan dit misdrijf, is artikel 1.51c lid 1 en 

2 Wet kinderopvang van toepassing. 

(art 1.51b lid 3, 4 en 5 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, 

indien een bij de onderneming werkzaam persoon bekend is geworden dat de natuurlijke persoon 

die tevens houder is zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de 

zeden of mishandeling jegens een kind dat gebruik maakt van de door de houder geboden 

kinderopvang, deze persoon in contact kan treden met de vertrouwensinspecteur kinderopvang en 

in geval van een redelijk vermoeden onverwijld aangifte doet bij een daartoe aangewezen 

opsporingsambtenaar. 

(art 1.51c Wet kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum stelt voor het personeel een meldcode vast waarin stapsgewijs 

wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan 

en die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden.  

De door de houder voor het personeel vast te stellen meldcode bevat ten minste de volgende 

elementen: 

a. een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan door het 

personeel met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;  

b. een afwegingskader op basis waarvan het personeel het risico op en de aard en de ernst van het 

huiselijk geweld of de kindermishandeling weegt en dat het personeel in staat stelt te beoordelen 

of sprake is van dusdanig ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling, dan wel van een 

vermoeden daarvan, dat een melding is aangewezen; 

c. een toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen van 

het stappenplan, inclusief vermelding van de functie van degene die eindverantwoordelijk is voor 

de beslissing over het al dan niet doen van een melding; 

d. indien van toepassing, specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld, die speciale 

kennis en vaardigheden van personeel vereisen;  

e. specifieke aandacht voor de wijze waarop het personeel omgaat met gegevens waarvan zij het 

vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden. 

(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 14 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het door de houder van een kindercentrum in de meldcode vastgestelde stappenplan bevat ten 

minste de volgende stappen: 

a. het in kaart brengen van de signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 

b. collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het advies- en meldpunt huiselijk geweld en 

kindermishandeling (Veilig Thuis) of een deskundige op het gebied van letselduiding; 

c. een gesprek met de ouders en, indien mogelijk, het kind; 

d. het toepassen van het afwegingskader, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b; 

e. het beslissen over: 

  - het doen van een melding, en 

  - het inzetten van de noodzakelijke hulp. 

(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang; art 14 lid 1 onder a en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 

(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang) 
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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) 

 

Ouderrecht 

 

Informatie 

De houder van een kindercentrum informeert de ouders en eenieder die daarom verzoekt over het 

te voeren beleid zoals beschreven in artikel 1.48d tot en met 1.57d van de wet. 

(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum informeert ouders en personeel over het inspectierapport door 

het zo spoedig mogelijk na ontvangst op de eigen website te plaatsen op een gemakkelijk vindbare 

plaats. Indien geen website aanwezig is legt de houder een afschrift van het inspectierapport ter 

inzage op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats. 

(art 1.54 lid 2 en 3 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum brengt de mogelijkheid om geschillen aan de 

geschillencommissie voor te leggen op passende wijze onder de aandacht van de ouders. 

(art 1.57c lid 2 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum informeert de ouders nadrukkelijk over de tijden waarop er 

minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal aanwezige kinderen, 

alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en wordt voldaan aan de 

inzet van het minimaal aantal beroepskrachten op grond van de beroepskracht-kindratio. 

(art 1.50 lid 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 12 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
 

Oudercommissie 

De houder heeft, zes maanden na registratie, voor het kindercentrum een oudercommissie 

ingesteld die tot taak heeft de houder van een kindercentrum te adviseren over de onderwerpen in 

artikel 1.60 van de Wet. In afwijking hiervan kan een gecombineerde oudercommissie voor 

meerdere kindercentra zijn ingesteld als de houder in hetzelfde of een aangrenzend gebouw meer 

dan een kindercentrum exploiteert. 

 
 

OF 

 

De verplichting tot het instellen van een oudercommissie geldt niet omdat het een kindercentrum 

betreft waar maximaal 50 kinderen worden opgevangen en de houder van een kindercentrum zich 

aantoonbaar voldoende heeft ingespannen om een oudercommissie in te stellen. 

(art 1.58 lid 1, 2 en 1.58a lid 1 Wet kinderopvang) 
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Als er conform artikel 1.58 tweede lid geen oudercommissie is ingesteld, betrekt de houder van 

een kindercentrum de ouders aantoonbaar voldoende op een andere wijze bij: 

- de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan artikel 1.50, eerste lid; 

- het pedagogisch beleid dat wordt gevoerd;  

- voedingsaangelegenheden van algemene aard; 

- het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid of gezondheid; 

- openingstijden; 

- het beleid met betrekking tot het aanbieden van voorschoolse educatie; 

- de vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten;  

- wijziging van de prijs van kinderopvang. 

Ook blijft de houder ouders de gelegenheid bieden om deel te nemen aan een oudercommissie. 

(art 1.58 lid 2 en 3 en 1.60 lid 1 Wet kinderopvang) 

 
 

Klachten en geschillen 

De houder van een kindercentrum treft een regeling voor de afhandeling van klachten over: 

- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouder of kind; 

- de overeenkomst tussen de houder en de ouder. 

(art 1.57b lid 1 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang) 

 

De regeling is schriftelijk vastgelegd en voorziet erin dat de ouder de klacht schriftelijk bij de 

houder van een kindercentrum indient en dat de houder:  

- de klacht zorgvuldig onderzoekt; 

- de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling; 

- de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk afhandelt; 

- de klacht, uiterlijk zes weken na indiening bij de houder, afhandelt; 

- de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt; 

- in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn 

gerealiseerd. 

(art 1.57b lid 2 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum brengt de klachtenregeling ten behoeve van ouders en 

wijzigingen daarvan op een passende wijze onder de aandacht van ouders en handelt 

overeenkomstig deze klachtenregeling. 

(art 1.57b lid 3 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang voor 

het behandelen van: 

a. geschillen tussen houder en ouder over: 

   - een gedraging van de houder van een kindercentrum of bij de houder werkzame personen 

jegens ouder of kind;  

   - de overeenkomst tussen de houder en de ouder. 

b. geschillen tussen houder en oudercommissie over de toepassing en uitvoering van het wettelijk 

adviesrecht. 

(art 1.57b, 1.57c lid 1, 1.60 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : BSO Menno ter Braak 

Aantal kindplaatsen : 30 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Kinderopvang Berkelland B.V. 

Adres houder : Lariksweg 27 

Postcode en plaats : 7151 XV Eibergen 

KvK nummer : 61242802 

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 :  T. Sloetjes 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Berkelland 

Adres : Postbus 200 

Postcode en plaats : 7270 HA BORCULO 

 

Planning 

Datum inspectie : 16-01-2023 

Opstellen concept inspectierapport : 06-02-2023 

Zienswijze houder : 21-02-2023 

Vaststelling inspectierapport : 21-02-2023 

Verzenden inspectierapport naar houder : 22-02-2023 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 22-02-2023 

Openbaar maken inspectierapport : 27-02-2023 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

 

Hallo Teun,  

  

Bedankt voor het telefonisch gesprek vanmorgen, dit geeft opheldering over bepaalde punten.  

  

Hierbij onze zienswijze: 

  

We zijn deze keer geschrokken van de uitkomst van het rapport. Vooral de punten omtrent het 

veiligheid- en gezondheidsbeleid. In een vorig onderzoek werd ons veiligheid- en gezondheidsplan 

nog als goed aangemerkt.  

N.a.v. dit rapport hebben we besloten dat we ons gaan buigen over een nieuw format van ons 

veiligheid- en gezondheidsbeleid. Dit zullen we de komende periode gaan oppakken.  

Het stuk wat gaat over de regels omtrent het buiten spelen heeft ermee te maken dat ze bij school 

momenteel bezig zijn met een aanpassing van het 'meerplein. Dit plein moet ervoor zorgen dat er 

meer verbinding gaat ontstaan tussen kinderen en ouderen (Meergaarden). Het plein is opener en 

toegankelijker geworden.  

Tevens staat er vermeld dat we geen EHBO certificaten hebben kunnen laten zien. We hebben een 

bewijsstuk ingeleverd van het trainingsbureau dat we in november allemaal de training BHV en 

EHBO (Nikta gecertificeerd) met goed gevolg hebben afgerond. De certificaten hadden we op dat 

moment nog niet ontvangen. Oqido kiest er bewust voor om alle medewerkers op te leiden met 

BHV en EHBO zodat we altijd een gecertificeerd pm'er op de groep hebben.  

Het punt dat betrekking heeft op het coachingsplan heeft ermee te maken dat het onderzoek plaats 

vond begin januari en onze coach op dat moment bezig was met het opstellen van het nieuwe 

coachingsplan voor dit jaar. Deze is inmiddels gedeeld met alle pedagogisch medewerkers.  

De Sociale kaart is inmiddels toegevoegd aan de meldcode en verstrekt aan de pm'ers met het 

verzoek deze door te nemen.  

  

  

Met vriendelijke groet,  

  

Janine Vogel 

 

 

 

 

 

 

 


