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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. 

 

Dit jaarlijks onderzoek is gecombineerd met het nader onderzoek naar aanleiding van het jaarlijks 

onderzoek van 18-11-2021.    

 

De GGD’en in Nederland werken volgens een model voor risicogestuurd toezicht. Dit doen zij om 

meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken. Uitgebreider onderzoek 

waar nodig, minder uitgebreid waar mogelijk. 

  

Op het moment dat dit onderzoek is uitgevoerd heerst er een pandemie. Om verdere verspreiding 

van het coronavirus te voorkomen heeft de toezichthouder tijdens het onderzoek de richtlijnen van 

het RIVM in acht genomen. 

Het onderzoek is hierdoor in aangepaste vorm uitgevoerd. Er heeft een documentenonderzoek en 

een kort locatiebezoek plaatsgevonden.  

 

Beschouwing 

BSO Oqido Den Borgweg Blue Monkey is onderdeel van Kinderopvang Berkelland B.V. 

De BSO is gevestigd in een schoolgebouw. De BSO betreft één groep. In hetzelfde pand is ook de 

kinderdagopvang en de basisschool gevestigd. 

 

Inspectiegeschiedenis 

• 20-11-2017: jaarlijks onderzoek, er zijn geen overtredingen geconstateerd. 

• 10 juli 2018: jaarlijks onderzoek, er zijn overtredingen geconstateerd op de domeinen 

Pedagogisch klimaat en Veiligheid en gezondheid. 

• 25-06-2019: jaarlijks onderzoek, de locatie voldoet aan de voorschriften die zijn getoetst.   

• vanwege de coronapandemie is de locatie in 2020 niet door de GGD-toezichthouder bezocht.  

• 18-11-2021: jaarlijks onderzoek. Er is een overtreding geconstateerd op het domein 3 

Personeel en groepen 3.2. Opleidingseisen.  

 

Bevindingen  

Uit het huidige onderzoek blijkt dat de houder niet voldoet aan de voorwaarden die zijn getoetst. 

 

Er is een overtreding geconstateerd op het domein 3 Personeel en groepen 3.4. Inzet pedagogische 

beleidsmedewerkers. 

 

Een nadere toelichting op bevindingen 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 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

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

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

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

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

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

 

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

beleid. 

 

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

Pedagogisch beleid 

De houder heeft de pedagogische werkwijze vastgelegd in het Algemeen pedagogische beleid 

Oqido versie mei 2020 en in het Werkplan Kindercentrum Oqido Locatie Rekken Blue Monkey versie 

januari 2022. 

 

De houder draagt er zorg voor dat er in de buitenschoolse opvang wordt gehandeld conform het 

beleid. Dit wordt duidelijk tijdens de observatie en uit het interview met de beroepskrachten. 

 

Uit de praktijkobservatie, de korte gesprekken met de beroepskrachten op locatie blijkt dat deze op 

de hoogte zijn van het pedagogisch beleidsplan. 

 

De houder draagt er zorg voor dat er op de BSO volgens de uitgangspunten wordt gehandeld.  

Pedagogische praktijk 

In de Wet kinderopvang, artikel 1.49 lid 1 staat beschreven: 

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. 

  

Bij algemene maatregel van bestuur zijn nadere regels gesteld met betrekking tot deze aspecten 

van verantwoorde kinderopvang, namelijk: 

 

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. 
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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 en creatieve vaardigheden. 

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

een veranderende omgeving. 

 

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. 

 

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. 

 

Binnen het domein 'Pedagogisch klimaat' is een observatie uitgevoerd waarbij een toetsing heeft 

plaatsgevonden van dit wetsartikel.  

 

Op alle aspecten van verantwoorde kinderopvang is toegezien, de observaties van twee aspecten 

staan beschreven. 

 

Situatie praktijk observatie 

De praktijk observatie vond op donderdagmiddag plaats. Geobserveerd is het moment van dat de 

kinderen uit school zijn gekomen. De kinderen gaan aan tafel zitten om iets te drinken en te eten. 

De observatie heeft op beide groepen plaats gevonden. 

 

Er wordt op een sensitieve en responsieve manier met kinderen 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. 

De beroepskrachten begroeten de kinderen op een vriendelijke wijze wanneer deze op de BSO 

komen. Er worden korte gesprekjes gevoerd waar beroepskrachten en kinderen beiden bijdragen in 

het gesprek. De beroepskrachten sluiten aan bij de gesprekken die de kinderen voeren. Zo wordt 

er onder meer gesproken over de hoeveelheid water die bij de aanmaaklimonade wordt 

toegevoegd. Ook wordt er gesproken over de hoeveelheid afwezige kinderen op de BSO vanwege 

ziekte. De coronatest en het gebruik van het wattenstaafje wordt eveneens uitgebreid besproken. 

Er is een gezellige sfeer en de kinderen maken een ontspannen indruk. Een kind dat nog maar kort 

op de BSO is geplaatst wordt vriendelijke en persoonlijk begroet door de beroepskracht. 

De kinderen tonen in hun gedrag dat ze zich op hun gemak voelen. Kinderen laten hun emoties 

zien, zowel in positieve zin (blij, tevreden, nieuwsgierig, enthousiast) als in negatieve zin (boos, 

verdrietig). De emoties zijn passend bij de situatie. 

De beroepskrachten reageren met geduld en gepaste aandacht. De beroepskrachten laten merken 

dat ze de kinderen accepteren zoals ze zijn; ze geven complimentjes, hebben oogcontact en treden 

bemoedigend op als een kind dat nodig heeft. 

De beroepskrachten gedragen zich sensitief en responsief naar de kinderen. De kinderen worden in 

hun gedrag bekrachtig door de positieve houding van de beroepskrachten.  

 

De emotionele veiligheid voor de kinderen wordt gewaarborgd door het handelen van de 

beroepskracht.   
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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. 

Initiatief 

De kinderen worden spelenderwijs 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. 

De 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. 

De kinderen worden uitgedaagd in het ontwikkelen van hun vaardigheden en zelfstandigheid. 

De beroepskrachten zijn zich bewust van hun handelen en de mogelijkheden die eenieder 

individueel kind heeft. De kinderen mogen kiezen wat ze willen drinken en wat ze in de vla willen 

hebben. 

 

Conclusie 

De locatie beschikt over een pedagogisch beleidsplan en werkplan. De houder van de BSO draagt 

er zorg voor dat in de opvang conform de pedagogisch beleidsdocumenten wordt gehandeld. 

De houder 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). 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview anders namelijk: (beroepskrachten) 

• Observatie(s) 

• Pedagogisch beleidsplan 

• Pedagogisch werkplan 
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Personeel en groepen 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

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

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

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

 

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

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

 

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

 

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

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

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De wijze waarop de houder zijn beleid voert met betrekking tot verklaringen omtrent gedrag, is op 

basis van een steekproef onderzocht. De steekproef is bepaald door te toetsen of een gedeelte van 

het personeel dat ten tijde van het onderzoek op de locatie aanwezig is, in het bezit is van een 

verklaring omtrent gedrag die voldoet aan de wettelijke eisen. 

  

De onderzochte beroepskrachten zijn in het bezit van een verklaring omtrent gedrag en zijn 

gekoppeld aan het PRK op basis van het Burgerservicenummer.  

Opleidingseisen 

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 beroepskrachten opgenomen in de steekproef zijn in het bezit van een beroepskwalificatie 

conform CAO. 

 

Bevindingen november 2021: 

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding 

zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. Er is in dit jaar geen 

pedagogisch beleidsmedewerker werkzaam geweest voor deze locatie. 

 

Bevindingen februari 2022: 

Er is een pedagogisch beleidsmedewerker in dienst die beschikt over een voor de werkzaamheden 

passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang.   

 

Conclusie: 

De overtreding m.b.t. het beschikken over een pedagogische beleidsmedewerker is door de houder 

opgeheven. 

 

De beroepskrachten en de pedagogisch coach beschikken over diploma’s en getuigschriften die 

voldoen aan de wettelijke eisen. 
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Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 

stagiaires 

De houder zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat wordt opgevangen, met 

dien verstande dat: - de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en 

het aantal aanwezige kinderen voldoet. 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

In 2021 was er geen pedagogisch beleidsmedewerker voor het coachen van beroepskrachten bij de 

uitvoering van hun werkzaamheden en de totstandkoming en implementatie van pedagogische 

beleid in dienst bij Oqido. De locatieverantwoordelijke geeft aan de nodige acties te hebben 

ondernomen om een pedagogisch beleidsmedewerker in dienst te nemen maar dat dit vanwege 

meerdere omstandigheden niet gelukt is. De houder en locatieverantwoordelijke hebben 

voortgangsgesprekken gevoerd met de pedagogisch medewerkers in plaats van de 

coachingsgesprekken die de pedagogisch beleidsmedewerker gevoerd zou hebben. 

 

De houder schrijft in het coachingsplan 2022 het volgende: 

"Kindercentrum Oqido heeft op 1 januari 2022 4 locaties en 14,8 fte  

Op grond van de Wet IKK is daarom op jaarbasis nodig: Pedagogische beleidsontwikkeling/ 

implementatie 4 x 50 = 200 uur  

Coaching pedagogisch medewerkers 14,8 x 10 = 148 uur  

Totaal 348 uur 

 

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" 

 

Conclusie: 

Aan een deel van de voorwaarde is voldaan. Of iedere beroepskracht die coaching behoort te 

ontvangen ook coaching heeft gekregen kan worden beoordeeld tijdens de inspectie in 2023. 

De houder heeft hiervoor nog heel 2022 de tijd.  

 

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

voldaan:  

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) 
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Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

De opvang vindt plaats in twee basisgroepen. 

Blue Monkey 4-6 jaar 

Red Lion 7-12 jaar 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview manager/ locatieverantwoordelijke (mevrouw Vogel) 

• Observatie(s) 

• Personenregister Kinderopvang 

• Landelijk Register Kinderopvang 

• Diploma/kwalificatie beroepskrachten 

• Presentielijsten 

• Personeelsrooster 

• Pedagogisch beleidsplan 

• Pedagogisch werkplan 

• Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 

• Overzicht inzet pedagogisch beleidsmedewerker(s) 
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Veiligheid en gezondheid 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De houder moet zorgen voor veilige en gezonde opvang. Hiervoor heeft de houder vastgelegd wat 

de risico’s zijn voor de veiligheid en gezondheid van kinderen. Ook beschrijft de houder: wat hij/zij 

doet om risico’s klein te houden, hoe de kinderen met kleine risico’s leren omgaan en hoe 

beroepskrachten handelen als er toch iets gebeurt. En de houder besteedt aandacht aan het risico 

op grensoverschrijdend gedrag. 

 

De houder betrekt medewerkers bij het maken van dit veiligheid- en gezondheidsbeleid. De houder 

zorgt ervoor dat de beroepskrachten handelen volgens het beleid. 

 

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

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

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. 

 

De houder draagt er zorg voor dat er tenminste één volwassene aanwezig is voor het verlenen van 

eerste hulp. 

 

Op deze locatie heeft de BSO de voormalige BSO-ruimte verlaten en heeft twee nieuwe ruimtes 

betrokken. Deze ruimtes zijn door de toezichthouder bekeken en heeft aan de betrokken 

beroepskrachten vragen gesteld m.b.t. de veiligheidsrisico's en de getroffen maatregelen. Onder 

meer zijn de risico’s m.b.t het gebruik van de trap uitgebreid besproken. Deze risico's zijn ook 

beschreven in het beleid Veiligheid en gezondheid.            

 

Conclusie: 

De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden m.b.t. het beleid Veiligheid en gezondheid. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview anders namelijk: (beroepskrachten) 

• Observatie(s) 

• EHBO certifica(a)t(en) 

• Beleid veiligheid- en gezondheid 

• Pedagogisch beleidsplan 

• Pedagogisch werkplan 
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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) 

 
 

Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde buitenschoolse opvang, draagt de houder van een 

kindercentrum 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 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. 
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Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met f 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

 
 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires 

De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat 

wordt opgevangen, met dien verstande dat de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten 

beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in een basisgroep wordt bepaald op grond van 

de rekenregels. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2, 3, 4, 8 en bijlage 1 onderdeel b 

en c Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9c Regeling Wet kinderopvang) 

 
 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

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) 

 

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) 

 

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) 
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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 :  J. Huberts 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Berkelland 

Adres : Postbus 200 

Postcode en plaats : 7270 HA BORCULO 

 



 

 

14 van 15 

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 10-02-2022 

Oqido Den Borgweg Blue Monkey te Rekken 

 

Planning 

Datum inspectie : 10-02-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 16-02-2022 

Zienswijze houder : 02-03-2022 

Vaststelling inspectierapport : 07-03-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 07-03-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 07-03-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 10-03-2022 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

 

Vorig jaar hebben we flink ingezet op het vinden van een goede pedagogisch coach en iemand die 

past binnen Oqido. Vanwege de afwikkeling van haar vorige baan is ze op 1 januari 2022 bij ons 

begonnen.  

Ze heeft een ambitieus plan opgesteld om de coachingsdoeleinden voor dit jaar te halen en op 

welke wijze ze daar vorm aan gaat geven. Tevens zal ze de VE coaching voor rekening nemen.  

  

Met vriendelijke groet,  

  

Janine Vogel 

 

 

 

 

 

 

 


