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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. 
 

Op 10 juli 2018 is BSO Oqido locatie Den Borgweg van Kinderopvang Berkelland B.V. in opdracht 
van de gemeente Berkelland bezocht voor een jaarlijks onderzoek. 
 
De volgende voorschriften zijn onderzocht:  
 Pedagogisch klimaat 
 Personeel en groepen 
 Veiligheid en gezondheid 

 

 
Beschouwing 
 
BSO Oqido Den Borgweg Blue Monkey is onderdeel van Kinderopvang Berkelland B.V. 
De BSO is gevestigd in een schoolgebouw. De BSO betreft 1 groep. In hetzelfde pand is ook de 
kinderdagopvang en de basisschool gevestigd. 
  
Inspectiegeschiedenis 

 30-07-2015: jaarlijks onderzoek, er is een tekortkoming geconstateerd. 
 27-09-2016: jaarlijks onderzoek, voldoet aan de onderzocht voorwaarden 
 20-11-2017: jaarlijks onderzoek, er zijn geen overtredingen geconstateerd. 
  
Bevindingen op hoofdlijnen 
Uit het huidige onderzoek blijkt dat de locatie voldoet aan de meeste voorschriften die zijn 

getoetst. 
  
De volgende overtredingen zijn geconstateerd: 
 In het pedagogisch beleid zijn de voorwaarden m.b.t. het mentorschap niet volledig 

omschreven; Voor het beleid veiligheid en gezondheid geldt dat het beleid m.b.t. de risico's op 
grensoverschrijdend gedrag onvoldoende is beschreven; 

  

De bevindingen zijn met de houder in een persoonlijk gesprek besproken. Nadere toelichting is te 
lezen in dit rapport. 
  
  
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 
 
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. Het pedagogisch beleidsplan is inhoudelijk 
gecontroleerd op een volledige weergave van de nieuwe kwaliteitseisen per 01-01-2018. 
  
Om een helder beeld te krijgen van beleid, visie en praktijk is een observatie uitgevoerd. 
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk is gebruik gemaakt van het Veldinstrument 
observatie pedagogische praktijk 4-12 jaar. 

  

 
Pedagogisch beleid 
 
De houder heeft de pedagogische werkwijze vastgelegd in het Algemeen Pedagogisch beleid Oqido 
maart 2018. Het pedagogisch beleidsplan is door de houder aangepast aan de huidige wet- en 
regelgeving. 

  
Tijdens het interview met de beroepskracht blijkt dat zij voldoende op de hoogte zijn van het 
pedagogisch beleid. Dit kwam ook tot uiting tijdens de observatie op de groepen. 
  
Het beleid is door de toezichthouders op inhoud beoordeeld en voldoet aan de meeste 
kwaliteitseisen uit de wet Kinderopvang. 
  

  
In het beleid staat o.a.: 
 een concrete beschrijving van de wijze waarop invulling wordt gegeven aan aspecten van 

verantwoorde buitenschoolse opvang, bedoeld in artikel 2 van het Besluit kwaliteit 
kinderopvang; 

 een concrete beschrijving van de werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de 

basisgroepen; 
 een concrete beschrijving van de tijden waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan 

vereist is op basis van het aantal aanwezige kinderen; 
 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. 

  

In het beleid staat niet vermeld:  
 de wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke beroepskracht de 

mentor is van het kind. 
  
Conclusie 
De houder zorgt ervoor dat er binnen de buitenschoolse opvang gehandeld wordt conform het 
beleid. 

  
Na bestudering van het pedagogisch werkplan (versie maart 2018) is geconcludeerd dat het 

pedagogisch werkplan niet volledig voldoet aan de voorschriften. 
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Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 
voldaan: 

 

 
 

 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)  
   

 

Verantwoorde buitenschoolse opvang 
 
Om te toetsen of in de praktijk gehandeld wordt conform het pedagogisch beleid heeft een 
observatie plaatsgevonden. 
  
Op de volgende aspecten van verantwoorde kinderopvang is toegezien: 
1. Er wordt op een sensitieve en responsieve manier met kinderen 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. 

2. Kinderen worden spelenderwijs 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. 

3. 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. 

4. 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. 

  
De observatie is uitgevoerd op dinsdagmiddag 10 juli 2018. 
  
Het volgende is onder andere geobserveerd ten aanzien van de pedagogische basisdoelen (waarbij 

de schuingedrukte tekst uit het veldinstrument observatie is overgenomen en de tekst daarna een 
uitwerking daarvan is zoals deze is waargenomen in de praktijk): 
  

Om te toetsen of in de praktijk gehandeld wordt conform het pedagogisch beleid heeft een 
observatie plaatsgevonden. Op de volgende aspecten van verantwoorde kinderopvang is toegezien: 
1. Er wordt op een sensitieve en responsieve manier met kinderen 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. 

2. Kinderen worden spelenderwijs 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. 

3. 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. 

4. 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. 
  
De observatie is uitgevoerd op dinsdagmiddag 10 juli 2018. 
Er zijn 10 kinderen aanwezig met 1 beroepskracht. De kinderen komen na schooltijd rond 
14.35uur binnen samen met de beroepskracht. Vervolgens gaan de kinderen aan tafel om te eten 

en iets te gaan drinken. 
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Het volgende is onder andere geobserveerd ten aanzien van de pedagogische basisdoelen (waarbij 
de schuingedrukte tekst uit het veldinstrument observatie is overgenomen en de tekst daarna een 

uitwerking daarvan is zoals deze is waargenomen in de praktijk): 
  
Er wordt op een sensitieve en responsieve manier met kinderen 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. 
De beroepskrachten communiceren met de kinderen 
Respectvol gedrag 
De beroepskracht voert gesprekjes met de kinderen waarbij beiden bijdragen aan de voortgang en 
inhoud van het gesprek (dialoog). De beroepskracht zegt: "Nog twee dagen, dan hebben jullie 

vakantie. Ga jij nog op vakantie?  en "Hoe was het op school?" 
De kinderen vertellen vervolgens over het feit dat er een nieuwe juf was die in het nieuwe 
schooljaar gaat beginnen. 
  
De beroepskracht luistert aandachtig naar de verhalen. Als een kind aan het vertellen is kijkt ze het 
kind aan en buigt naar het kind toe. 

  

Er heerst een ontspannen, open sfeer in de groep;  
Energie en sfeer 
Er is een aangename sfeer in de groep. De kinderen krijgen ruimte om zelf te spelen. De meeste 
kinderen tonen in hun gedrag dat ze zich op hun gemak voelen. Kinderen laten hun emoties zien, 
zowel in positieve zin als in negatieve zin. De emoties zijn passend bij de situatie. 
De beroepskracht vertelt dat het een prettige groep is. Alle kinderen spelen met elkaar, iedereen 

hoort erbij. Tijdens de observatie is zichtbaar dat jonge en oudere kinderen makkelijk met elkaar 
omgaan. 
  
Kinderen worden spelenderwijs 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. 

Er is wederzijdse communicatie over en weer tussen beroepskrachten en individuele kinderen. 
Voorspelbaarheid 
De beroepskracht geeft duidelijke informatie over start, verloop en einde van een activiteit. De 
situatie is voor kinderen inzichtelijk. Zij zegt: "We kunnen naar buiten, het heeft geregend maar 

we nemen een handdoek mee om alles droog te maken". 
  

Vrije tijd/ontspanning 
Autonomie 
Er is een vast programma waarin tijd en ruimte is gemaakt om even stoom af te blazen na 
schooltijd. Na het eet- en drinkmoment gaan alle kinderen naar buiten. De beroepskracht houdt 
overzicht maar geeft de kinderen autonomie om te kiezen wat ze willen doen. 
  
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. 
De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in hun onderlinge interactie 
Begeleiden en feedback 
De meeste kinderen spelen samen, dit gaat in harmonie. De beroepskracht zet zich in voor 
een positieve sfeer doordat ze behulpzaam is en doordat zij aandacht en zorg heeft voor alle 
kinderen. Zij helpt kinderen om sociale vaardigheden te ontwikkelen door naar elkaar te luisteren, 

op elkaar te wachten en door elkaar te helpen. 
  

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. 
Beroepskrachten vervullen een voorbeeldfunctie in spreken en handelen 

Voorbeeldfunctie 
De beroepskracht is zich bewust van hun professionele voorbeeldrol. Ze geeft de kinderen het 
goede voorbeeld van sociale vaardigheden in de omgang met andere kinderen. Ze is vriendelijk en 
luistert met aandacht. 
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Afspraken en regels 
De beroepskracht hanteert de afspraken, regels en omgangsvormen op een eenduidige en 

consequente manier. Zij benoemt deze regels op een rustige vriendelijke manier. Wanneer een 
jongen met de fiets door het zand gaat zegt ze: "niet door het zand fietsen, dan gaat de fiets 
kapot". 

  
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de voorwaarden van verantwoorde buitenschoolse opvang. 
  
 
Gebruikte bronnen: 
 Observaties 

 Pedagogisch beleidsplan 
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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 de verklaring omtrent gedrag, is 
onderzocht. 
  
Conclusie: 

De beroepskracht is ingeschreven en gekoppeld aan het Persoons register Kinderopvang. 
  
  

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen 
 
Bij BSO Blue Monkey beschikt de beroepskracht over een diploma overeenkomstig de voorwaarden 
opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en de cao Welzijn en 
Maatschappelijke dienstverlening ingezet. 
  
 

Aantal beroepskrachten 
 
Er zijn 10 kinderen aanwezig waarvoor één beroepskracht is ingezet. 
  
Tijdens de observatie is de beroepskracht-kindratio geborgd. De tijden waarop afgeweken wordt 
zijn omschreven. 

 

 
Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
 
De opvang vindt plaats in één basisgroep. 
 
 

Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Observaties 
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Veiligheid en gezondheid 
 
  
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 
De houder heeft een veiligheids- en gezondheidsbeleid opgesteld dat ertoe leidt dat de veiligheid 
en gezondheid van kinderen zoveel mogelijk wordt gewaarborgd. 

  
In het beleid wordt concreet beschreven welke risico's er aanwezig zijn op de locatie. Hier wordt 
een onderscheid gemaakt tussen grote risico's en kleine risico's. 
  
Over kleine risico's zegt de organisatie in het Beleid Veiligheid en Gezondheid het volgende: 
  

"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". 
  
Per risico's wordt beschreven welke maatregelen worden/zijn genomen letsel te voorkomen. 
  

De houder draagt er zorg voor dat op de locatie gedurende de opvang te allen tijde ten minste één 
volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen. 
  
Het volgende risico is niet beschreven in het beleid veiligheid en gezondheid:  
 het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, 

stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen. 

  

De houder geeft aan dat het risico op grensoverschrijdend gedrag staat beschreven in de 
meldcode. In het beleid veiligheid en gezondheid wordt hier niet naar verwezen. 
  
Conclusie 
Het Veiligheids- en gezondheidsbeleid voldoet op de meeste onderdelen maar is nog niet volledig 
ten aanzien van het risico op grensoverschrijdend gedrag. 

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

 
 

 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)  
   

 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Risico-inventarisatie veiligheid 
 Risico-inventarisatie gezondheid 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

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 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 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 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 beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimum aantal 
beroepskrachten op grond van de beroepskracht-kindratio kan op de dagen van de week 
verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder a 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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Verantwoorde buitenschoolse opvang 

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, bedoeld in artikel 1.48d van de Wet. De 
verklaring omtrent het gedrag is bij inschrijving in het personenregister kinderopvang niet ouder 
dan twee maanden. 
 

Voor personen die op 28 februari 2018 op basis van de artikelen 9a en 9b van het Besluit landelijk 
register kinderopvang en register buitenlandse kinderopvang (zoals dat geldt op 28 februari 2018) 
continu worden gescreend geldt een overgangsbepaling en verwerkt de minister de gegevens in 
het personenregister kinderopvang in de periode die loopt van 1 maart 2018 tot 1 juli 2018. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang; art 17d Regeling Wet kinderopvang; art 18a Besluit landelijk register 
kinderopvang, register buitenlandse kinderopvang en personenregister 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) 

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 kan de persoon zijn 
werkzaamheden aanvangen. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 
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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 de cao welzijn en maatschappelijke dienstverlening (cao sociaal werk), 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) 

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) 

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) 
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Veiligheid en gezondheid 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

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) 

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) 

De houder of voorgenomen houder 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 concrete beschrijving van de wijze waarop de 
houder er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid samen met de 

beroepskrachten een continue proces is van het vormen van beleid, implementeren, evalueren en 
actualiseren. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder a 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 : Oqido Den Borgweg Blue Monkey 

Website : http://www.oqido.nl 
Aantal kindplaatsen : 20 
 
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 :  Mevr. S. Mokkink 
 

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

Planning 
Datum inspectie : 10-07-2018 
Opstellen concept inspectierapport : 25-07-2018 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 16-08-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 17-08-2018 
Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 17-08-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 22-08-2018 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


