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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; 

• Accommodatie. 

 

Beschouwing 

Feiten kindercentrum 

Kinderdagverblijf 't Zunneke (KDV) is onderdeel van Kinderopvang Berkelland B.V.  

Deze organisatie heeft meerdere locaties in de regio en gebruikt in praktijk veelal de naam Oqido. 

Het KDV is gehuisvest in het Kulturhus 't Stieltjen, Wolinkweg 12 te Haarlo. De opvang is 

kleinschalig en vindt plaats in een combigroep; kinderen van de buitenschoolse opvang samen met 

kinderen van de dagopvang (0-13 jaar). 

De groepsgrootte is maximaal 16 kinderen. Op deze locatie staat ook een kinderdagverblijf van 

dezelfde houder geregistreerd. 

   

Inspectiegeschiedenis 

14 maart 2022: Incidenteel onderzoek. Houderwijziging, de toezichthouder adviseert de gemeente 

een houderwijziging in het LRK; 
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Huidige bevindingen 

Op donderdag 29 september 2022 is BSO 't Zunneke in opdracht van de gemeente Berkelland 

bezocht voor een jaarlijks onderzoek. De kwaliteitseisen zijn getoetst op basis van een 

documentenonderzoek, observaties van de praktijk en gesprekken met de beroepskrachten.  

  

Aan de getoetste voorwaarden wordt niet volledig voldaan. Er zijn overtredingen geconstateerd 

gezien binnen de volgende Domeinen:  

• Pedagogisch klimaat 

• Personeel en groepen 

  

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 

 

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 

De houder Kinderopvang Berkelland B.V. beschikt over een algemeen pedagogisch beleidsplan: 

"Algemeen pedagogische beleid Oqido, januari 2022" 

 

In dit beleid is onder andere het volgende beschreven: 

• 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; 

• Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 

bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders 

worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning; 

 

1.3 Wet Kinderopvang 

De Wet Kinderopvang stelt diverse wettelijke kwaliteitseisen aan de kinderopvang. 

De   vier   pedagogische doelen bieden   het   kader   voor verantwoorde kinderopvang. 

Ons  pedagogisch  beleidsplan  is  voor  het  grootste  gedeelte  opgebouwd  rond  deze  vier 

opvoedingsdoelen, te weten: 

- Het bieden van veiligheid. 

- Het bevorderen van persoonlijke competentie.  

- Het bevorderen van sociale competentie. 

- Socialisatie; het aanbieden van regels, normen en waarden, “cultuur”. 

  

8.1 Observeren en signaleren 

Binnen de BSO wordt één keer per half jaar specifiek naar het kind gekeken. Hierbij wordt met 

name gelet op de sociale vaardigheden van het kind en zijn welbevinden. 

Ook op de BSO geldt: maakt de pedagogisch medewerker zich zorgen om een kind dan zal zij dat 

met de ouders bespreken. 

 

8.2 Opvoedingsondersteuning 

Soms is er naar aanleiding van zorgen of problemen extra ondersteuning nodig voor kind of gezin. 

Samen met ouders zoeken we naar vormen van opvoedingsondersteuning. Wij beschikken over 

een sociale kaart en goede contacten met allerlei instanties op het gebied van 

opvoedingsondersteuning.  
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De volgende items zijn onvoldoende beschreven in het pedagogisch beleidsplan: 

• 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. 

 

In het beleidsplan is het volgende opgenomen: 

9.1 Communicatie met ouders 

De communicatie met ouders is belangrijk. Informatie over het kind, uitwisseling over de 

opvoeding en aanpak zijn belangrijk voor ons pedagogisch handelen. We willen waar mogelijk, 

aansluiten bij de opvoeding thuis en derhalve is informatie en communicatie over en weer een 

voorwaarde. Elk kind heeft een pedagogisch medewerker als aanspreekpunt (mentor). Voor 

aanvang van de opvang krijgen de ouders een uitnodiging voor een wengespek en wenmomenten 

voor het kind. In deze informatie wordt ouders kenbaar gemaakt wie het aanspreekpunt(mentor) 

van hun kind is en op welke dagen deze werkt.  

 

De houder heeft niet beschreven op welke wijze aan het kind kenbaar wordt gemaakt wie de 

mentor is. 

• 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. 

 

In het beleidsplan is het volgende opgenomen: 

3.9 Wennen en afscheid 

Wennen 

Als een kind voor het eerst naar het kindercentrum gaat, moet het kind wennen. Afhankelijk van 

leeftijd, karakter en achtergrond verloopt dat voor het ene kind gemakkelijker dan voor het 

andere. Ook pedagogisch medewerkers en ouders moeten elkaar leren kennen. 

Daarom vinden wij het belangrijk om duidelijk aandacht te besteden aan de wenperiode. 

Een periode waarin het kind kan wennen aan zijn nieuwe omgeving en de personen die daarbij 

horen. We vinden het belangrijk om ouders de mogelijkheid te bieden om ons alles 

over het kind te vertellen. Dit gebeurt tijdens het wengesprek en wordt deels ingevuld op 

het wenformulier.  

 

De houder heeft niet concreet beschreven op welke wijze kinderen kunnen wennen aan een nieuwe 

basisgroep waarin zij zullen worden opgevangen bij BSO 't Zunneke. 

 

Onderstaande items staan niet beschreven in het pedagogisch beleidsplan: 

• 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; 

• 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. 
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Conclusie 

Aan de getoetste voorwaarden wordt deels voldaan. 

 

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) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 

kinderen kunnen wennen aan een nieuwe basisgroep waarin zij zullen worden opgevangen. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de aard 

en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de basisgroep kunnen verlaten. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van het beleid 

ten aanzien van het gebruik kunnen maken van buitenschoolse opvang gedurende extra dagdelen. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Pedagogische praktijk 

In de Wet kinderopvang, 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". 

 

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

plaatsgevonden van dit wetsartikel. Voor deze observatie is gebruik gemaakt van het 

‘Veldinstrument observatie pedagogische praktijk 4-12 jaar’, opgesteld door GGD GHOR Nederland 

en het Nederlands Jeugdinstituut. 

 

Om te toetsen of in de praktijk gehandeld wordt conform het pedagogisch beleid heeft een 

observatie plaatsgevonden. 

 

De inspectie vindt plaats op donderdagmiddag, gezien zijn een tafelmoment, daarna een activiteit 

en een vrij spelmoment. Er zijn 3 BSO kinderen en 5 KDV kinderen met 2 beroepskrachten 

aanwezig in deze gecombineerde groep. 
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Op alle aspecten van verantwoorde kinderopvang is toegezien, de observaties staan hieronder 

beschreven: 

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;  

Beroepskrachten hebben oog voor het individuele kind en wat hen bezig houdt. Zo heeft een BSO-

kind een nieuwe tas, De beroepskracht ziet dit en zegt: "Zo, wat een mooie tas heb jij!" Het kind 

vertelt enthousiast over de nieuwe tas. Kinderen worden gezien door de beroepskrachten. 

 

Tijdens het tafelmoment vertellen de kinderen over hun dag, er volgt een gesprekje over 

Pokémonkaarten. De beroepskrachten sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen. 

 

De kinderen zijn bekend met het dagritme. De beroepskrachten bieden structuur met de 

mogelijkheid om flexibel te zijn waar gewenst.  

 

 

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;  

Tijdens het tafelmoment vraagt een kind: ‘Mag ik inschenken?' De beroepskracht zegt: ‘Dat mag' 

en het kind schenkt de ranja in. Wanneer er geknoeid wordt door een ander kind zegt de 

beroepskracht: ‘Pak maar een doekje X'. Kinderen worden bevordert in hun zelfstandigheid. 

 

Er wordt gewerkt met thema's, op dit moment is dit het thema: 'Ik en mijn familie'. In de inrichting 

is te zien dat er met dit thema gewerkt wordt: er zijn boekjes over het thema, een spiegel en de 

activiteit van vandaag sluit hier ook bij aan: familiepoppetjes maken voor in het huis van de 

kinderen. 

De beroepskracht legt de activiteit uit aan de kinderen. Er zijn stiften, houten poppetjes, lijm en 

wol aanwezig. De kinderen krijgen de keuze of zij willen deelnemen aan de activiteit en hoe ze dit 

willen uitvoeren. 

 

Voor de oudere BSO-kinderen is er een entresol aanwezig. De kinderen mogen hier zelfstandig 

spelen met voor hen geschikte materialen bijvoorbeeld: constructiemateriaal, chillbank, creatief 

materiaal en spelletjes. 

 

Eén van de kinderen zegt: ''Ik ga zo huiswerk maken!'' De beroepskracht heeft vervolgens met het 

kind een gesprekje over het huiswerk maken. Binnen deze BSO is er de mogelijkheid voor de 

kinderen om huiswerk te maken in de huiswerkhoek op de entresol. 

 

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;  

In deze gecombineerde groep hebben kinderen voldoende leeftijdsgenoten om mee te spelen. 

Daarnaast leren de jongere kinderen van de oudere kinderen en vice versa. Zo zorgen de 

beroepskrachten ervoor dat alle kinderen betrokken worden bij het tafelmoment. De oudere 

kinderen vertellen over hun dag en een baby die net uit bed komt, wordt in een kinderstoel ook 

betrokken bij dit tafelmoment. De kinderen zijn deel van het geheel. 
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Tijdens het tafelmoment wordt er een bord met tomaat en paprika doorgegeven. De beroepskracht 

zegt: ‘X, geef maar door.'' De kinderen leren hierdoor te delen met elkaar.  

 

De beroepskrachten laten veel initiatief voor samenspel over aan de kinderen, maar grijpen in als 

kinderen niet mee mogen of kunnen doen. Wanneer de kinderen er tijdens het vrij spelmoment 

samen niet uitkomen, denkt de beroepskracht mee om tot een oplossing te komen. De kinderen 

spelen vervolgens weer verder. 

 

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;  

Tijdens het tafelmoment wordt het bord met paprika en tomaat doorgegeven. Een kind zegt: ''Juf, 

X heeft er al aan gegeten en het toen weer terug gelegd''. De beroepskracht legt uit dat je wat je 

gepakt hebt, moet opeten. Je mag niet iets terug leggen, dat is de afspraak. 

 

Er worden regels en afspraken gehanteerd op deze locatie. De beroepskrachten helpen de kinderen 

hieraan herinneren als ze dit vergeten zijn of hier vragen over hebben. Wanneer een kind van tafel 

wil zegt de beroepskracht: ‘We gaan eerst nog een koekje eten, even wachten nog.'' 

Kinderen vragen daarnaast bijvoorbeeld of ze nog wat mogen drinken en of ze van tafel mogen. 

 

Na de activiteit wordt er opgeruimd. Wanneer een kind wat vergeet zegt de beroepskracht: ‘X,  

de schaar opruimen als je hem niet meer gebruikt hè?'' Het kind zegt:'' Oh ja!'' en ruimt de schaar 

vervolgens op.  

Wanneer kinderen opgehaald worden door hun ouder, ruimen zij eerst nog de spullen op waarmee 

ze gespeeld hebben. 

 

De beroepskrachten gaan op eenzelfde respectvolle manier om met alle kinderen, ouders en 

collega's. 

 

Conclusie 

De houder van BSO 't Zunneke draagt er zorg voor dat in de buitenschoolse opvang conform het 

pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 
 

 

Gebruikte bronnen 

• Interview manager/ locatieverantwoordelijke (Mw. J. Vogel) 

• Interview anders namelijk: (Beroepskrachten d.d. 29-09-2022) 

• Observatie(s) (d.d. 29-09-2022) 

• Pedagogisch beleidsplan (Algemeen pedagogische beleid Oqido, januari 2022) 
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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; 

• stabiliteit van de opvang voor kinderen. 

 

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

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Houder 

De functionaris/ bestuurder is ingeschreven in het PRK en gekoppeld met de houder Kinderopvang 

Berkelland B.V. 

 

Beroepskrachten/stagiaire 

De ten tijde van de inspectie aanwezige beroepskrachten/stagiaire zijn middels een steekproef 

gecontroleerd in het personenregister kinderopvang. 

Uit het personenregister kinderopvang is gebleken dat de aanwezige beroepskrachten/stagiaire zijn 

ingeschreven en gekoppeld aan de houder Kinderopvang Berkelland B.V.  

Opleidingseisen 

Beroepskrachten   

De aanwezige beroepskracht beschikt over een passende opleiding afgerond zoals opgenomen in 

de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

Daarnaast is er een BBL’er ingezet als tweede beroepskracht. Van haar zijn de afgesloten 

praktijkovereenkomst met de houder en het BBL-plan opgesteld voor deze specifieke stagiaire 

ingezien. 

 

Pedagogisch beleidsmedewerker 

De pedagogisch beleidsmedewerker beschikt over een voor de werkzaamheden passende opleiding 

zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

Inleiding 

De houder heeft op grond van de rekenregels bepaald hoeveel uren er ingezet worden betreft de 

pedagogisch beleidsmedewerker voor het coachen van beroepskrachten bij de uitvoering van hun 

werkzaamheden en de totstandkoming en implementatie van pedagogische beleidsvoornemens. 

 

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

waarop de houder de pedagogisch beleidsmedewerkers inzet, verdeeld over de verschillende 

kindercentra, schriftelijk vast te leggen zodat dit inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. 
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De berekening is als volgt opgenomen in het coachingsplan van de organisatie:   

Coaching pedagogisch medewerkers 2022 

Eens per jaar heeft de pedagogisch medewerker een functioneringsgesprek met de 

leidinggevende. 

Vanaf januari 2019 is het verplicht dat pedagogisch medewerkers een bepaald aantal uur coaching 

krijgen. Organisatie Oqido heeft in het jaar 2022, 6 locaties en 15,8 fte. Op grond van de wet IKK 

is daarom op jaarbasis nodig:  

 

Locatie   Aantal Uur  Aantal FTE * 

Lariksweg        50 6,7 fte   

BSO de Menno    50 1,3 fte   

KDV Rekken    50 4,3 fte  

BSO Rekken    50 0,6 fte  

KDV Haarlo    50 2,3 fte  

BSO Haarlo    50 0,6 fte  

Totaal:    300 15,8 fte  

*peildatum 1 januari 2022   

 

Pedagogische beleidsontwikkeling/ implementatie 6 x 50 = 300 uur 

Coaching pedagogisch medewerkers                15,8 x 10 =158 uur 

Totaal                                                                            458 uur  

 

 

De berekening van de houder is niet op kindercentra-niveau beschreven. 

 

Informeren van ouders  

De houder heeft een verdeling van de coachingsuren opgenomen in het coachingplan. Dit is een 

intern document en dus niet inzichtelijk voor ouders. 

 

Conclusie 

Aan de getoetste voorwaarde wordt niet voldaan. 

 

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) 
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Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Mentor 

Aan elk kind is een mentor toegewezen, dit wordt bij de intake gemeld aan de ouders. Indien er 

tussentijds een wisseling plaats vindt, wordt dit mondeling of via e-mail aan ouders doorgegeven. 

De houder heeft hierover in het pedagogisch beleidsplan onder andere het volgende opgenomen: 

 

Aan ieder kind is een mentor toegewezen. De mentor is een van de beroepskrachten van het kind. 

De mentor is voor ouders het aanspreekpunt voor vragen over de ontwikkeling en het welbevinden 

van het kind. De ontwikkeling van het kind wordt periodiek met de ouders besproken.  

 

Conclusie 

Aan de getoetste voorwaarde wordt voldaan. 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

Gedurende de observatie en het interview wordt de Nederlandse taal als voertaal gebruikt. 

 

Conclusie 

Aan de getoetste voorwaarde wordt voldaan. 
 

 

Gebruikte bronnen 

• Interview manager/ locatieverantwoordelijke (Mw. J. Vogel) 

• Interview anders namelijk: (Beroepskrachten d.d. 29-09-2022) 

• Observatie(s) (d.d. 29-09-2022) 

• Personenregister Kinderopvang 

• Diploma/kwalificatie beroepskrachten 

• Pedagogisch beleidsplan (Algemeen pedagogische beleid Oqido, januari 2022) 

• Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 

• Overzicht inzet pedagogisch beleidsmedewerker(s) (Coaching pedagogisch medewerkers 2022) 
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Accommodatie 

 

In het hoofdstuk ‘Accommodatie’ beoordeelt de toezichthouder het volgende onderwerp: 

 

• eisen aan ruimtes. 

 

Hieronder staat de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Eisen aan ruimtes 

Binnenruimte 

BSO 't Zunneke beschikt over een groepsruimte van 70.55 m². Dit voldoet aan de eisen voor een 

groep van maximaal 16 kinderen van 0-13 jaar. 

Voor de BSO is er ook een entresol aanwezig die bereikbaar is met een vaste trap vanuit de 

groepsruimte. Deze ruimte is ingericht voor de kinderen van de (oudere) BSO-leeftijd met onder 

andere constructiemateriaal, chillbank, huiswerkhoek, creatief materiaal en spelletjes. 

In de groepsruimte beneden is onder andere een huishoek aanwezig, boekjes en materialen die 

meer gericht zijn op de KDV-leeftijd en de jongste BSO-kinderen. 

 

Buitenruimte 

De buitenruimte is passend ingericht en aangrenzend. Zo zijn er een zandbak, een klimwand,  

los spelmateriaal, een groot hok met kippen en een verkeersplein aanwezig. 

 

Conclusie 

Aan de getoetste voorwaarden wordt voldaan. 
 

 

Gebruikte bronnen 

• Interview anders namelijk: (Beroepskrachten d.d. 29-09-2022) 

• Observatie(s) (d.d. 29-09-2022) 

• Plattegrond (Kulturhus ’t Stieltjen te Haarlo) 
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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 pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 

kinderen kunnen wennen aan een nieuwe basisgroep waarin zij zullen worden opgevangen. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de aard 

en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de basisgroep kunnen verlaten. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van het beleid 

ten aanzien van het gebruik kunnen maken van buitenschoolse opvang gedurende extra dagdelen. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het 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 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 van 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) 
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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. 

 

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) 

 

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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Opleidingseisen 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 

aangevangen cao Kinderopvang. 

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 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 1, 2 en 19a Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 

lid 1 Regeling Wet kinderopvang) 

 

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding 

zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9a lid 3 Regeling 

Wet kinderopvang) 

 
 

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) 

 
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en 

bespreekt, indien wenselijk, de ontwikkeling van het kind met de ouders. Tevens is de mentor voor 

de ouders en het kind aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het 

kind. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 18 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

De Nederlandse taal wordt als voertaal gebruikt. Daar waar naast de Nederlandse taal de Friese 

taal of een streektaal in levend gebruik is, kan de Friese taal of de streektaal mede als voertaal 

worden gebruikt. In afwijking hiervan kan meertalige buitenschoolse opvang worden verzorgd 

conform de definitie en in overeenstemming met de voorwaarden die daarvoor gelden. 

(art 1.50 lid 2 en 1.55 lid 1 en 3 Wet kinderopvang) 

 

OF 

 

De Nederlandse taal wordt als voertaal gebruikt. Indien de herkomst van de kinderen in specifieke 

omstandigheden daartoe noodzaakt, kan mede een andere taal als voertaal worden gebruikt, 

overeenkomstig een door de houder van een kindercentrum vastgestelde gedragscode. 

(art 1.55 lid 2 Wet kinderopvang) 

 

Accommodatie 

 

Eisen aan ruimtes 

De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden 

opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en 

de leeftijd van de op te vangen kinderen. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum 

aanwezig kind. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum 

aanwezig kind. De buitenspeelruimte is bij voorkeur aangrenzend aan het kindercentrum. In het 

geval een buitenspeelruimte niet aangrenzend is, is deze gelegen in de directe nabijheid van het 

kindercentrum en voor kinderen toegankelijk en veilig bereikbaar. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : BSO 't Zunneke 

Website : http://www.zunneke-haarlo.nl 

Aantal kindplaatsen : 8 

 

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. D. van der Kolk 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Berkelland 

Adres : Postbus 200 

Postcode en plaats : 7270 HA BORCULO 

 

  



 

 

19 van 20 

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 29-09-2022 

BSO 't Zunneke te Haarlo 

 

Planning 

Datum inspectie : 29-09-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 16-12-2022 

Zienswijze houder : 02-01-2023 

Vaststelling inspectierapport : 05-01-2023 

Verzenden inspectierapport naar houder : 06-01-2023 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 06-01-2023 

Openbaar maken inspectierapport : 11-01-2023 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

 

In het rapport wordt aangegeven dat er niet omschreven staat hoe kinderen gaan wennen als ze 

naar de BSO gaan. Kinderen in Haarlo verblijven tot 12 jaar in dezelfde ruimte en zullen dus niet 

naar een nieuwe ruimte gaan. Zijn er kinderen die nieuw komen dan geldt de vaste wenprocedure.  

  

Met vriendelijke groet,  

  

Janine Vogel 

 

 

 

 

 

 

 


