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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 11 februari juli 2019 is Kinderopvang Oqido Den Borgweg (Oranje Vis) in opdracht van de 

gemeente Berkelland bezocht voor een jaarlijks onderzoek. 
 
Het onderzoek heeft zich gericht op de volgende wettelijke voorschriften 
• Pedagogisch klimaat 
• Personeel en groepen 
• Veiligheid en gezondheid 
• Accommodatie 

 
Daarnaast heeft een observatie en beoordeling plaatsgevonden van de pedagogische praktijk, in 

het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang. 
De houder heeft een verzoek tot wijziging kindplaatsen van 16 naar 32 naar de gemeente 
gestuurd. Tevens is in het wijzigingsverzoek aangegeven dat de houder VE wil gaan aanbieden op 
deze locatie. Deze verzoeken zijn meegenomen in het onderzoek. 

 

 
Beschouwing 

 
Algemene kenmerken kindercentrum 
Kinderdagverblijf (KDV) Oqido locatie Den Borgweg 2 in Rekken is gehuisvest in hetzelfde gebouw 
als de basisschool. Oqido Den Borgweg (De Oranje Vis) maakt deel uit van Kinderopvang 
Berkelland B.V. 
 

De locatiemanager is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op deze locatie. 
 
Inspectiegeschiedenis 
In 2015 en 2017 is er sprake geweest van een houderwijziging. De houder heeft hierbij de naam 

van de locatie niet gewijzigd. Tijdens de onderzoeken in 2015, 2016 en 2017 zijn er geen 
overtredingen geconstateerd op deze locatie. 
Op 10-07-2018 tijdens het jaarlijks onderzoek zijn er overtredingen geconstateerd op de 

domeinen: pedagogisch beleid en het beleid Veiligheid en gezondheid. 
 
Het kinderdagverblijf wil VE gaan aanbieden op de peutergroep en heeft een uitbreiding van de 
kindplaatsen aangevraagd. 
 
Bevindingen  
Kinderopvangorganisatie Kinderopvang Berkelland is niet volledig op de hoogte van de eisen uit de 

Wet kinderopvang met ingang van 1 januari 2018. 
 
De volgende overtredingen zijn geconstateerd:  
• In het pedagogisch beleid zijn de voorwaarden m.b.t. de overdracht van gegevens over de 

ontwikkeling van het kind en 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 houder brengt de kennis over de meldcode m.b.t. meldplicht onvoldoende over. 
   
De bevindingen zijn met de houder in een persoonlijk gesprek besproken. Nadere toelichting is te 
lezen in dit rapport. 
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Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 

 
Beoordeling wijzigingsformulier d.d. : 4-2-2019. 
Het pedagogisch beleid en VE-beleid zijn door de houder aangepast. 

De toezichthouder heeft geconstateerd dat er voldoende m² zijn om de uitbreiding van het aantal 
kindplaatsen door te voeren. 
Het VE-beleid en voorwaarden m.b.t. VE voldoen en de toezichthouder adviseert de gemeente de 
gewenste wijziging door te voeren. 
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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 twee voorwaarden die uit het onderzoek in 2018 niet voldeden. 
 
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 0-4 jaar. 

  

 
Pedagogisch beleid 
 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein "Pedagogisch klimaat". 
 
In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder er zorg voor dat in de 

opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld, waarbij invulling wordt gegeven 
aan wettelijke aspecten van verantwoorde kinderopvang. 
 
Om een helder beeld te krijgen van beleid, visie en praktijk is het beleidsplan gecontroleerd op 
inhoud en volledigheid en getoetst aan de hand van de praktijkobservatie. 
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het Veldinstrument 
observatie pedagogische praktijk 0-4 jaar. 

 
Tijdens het jaarlijks onderzoek in 2018 is geconstateerd dat in het pedagogisch beleid 
onderstaande punten niet staan vermeld:  
• een beschrijving van hoe de kennis van de ontwikkeling van het kind wordt overgedragen naar 

de buitenschoolse opvang 

• de wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke beroepskracht de 

mentor is van het kind. 
 
Tijdens het huidig onderzoek is het pedagogisch beleid op deze punten opnieuw beoordeeld. De 
toegezonden documenten: Algemeen pedagogisch beleid Oqido, versie maart 2018 en het 
Werkplan Kindercentrum Oqido Locatie Rekken Paarse Zeehond, versie januari 2019 voldoen niet 
aan de vernieuwde kwaliteitseisen uit de wet Kinderopvang. In het beleid wordt niet beschreven: 
• een beschrijving van hoe de kennis van de ontwikkeling van het kind wordt overgedragen naar 

de buitenschoolse opvang 
• de wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke beroepskracht de 

mentor is van het kind. 
 
Na bestudering van het Algemeen pedagogisch beleid Oqido, versie maart 2018 en het Werkplan 
Kindercentrum Oqido Locatie Rekken Paarse Zeehond, versie januari 2019 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 ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar een doorlopende 
ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt gestreefd, waarbij in 
ieder geval wordt ingegaan op de wijze waarop: 
- met toestemming van de ouders kennis over de ontwikkeling van het kind wordt 
overgedragen aan de school bij de overgang van het kind naar het basisonderwijs en aan de 
buitenschoolse opvang bij de overgang van het kind naar de buitenschoolse opvang;  
- 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 3 lid 2 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang)  
   

 Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 
de mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind periodiek 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 3 lid 2 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang)  
   

 
 
Pedagogische 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. 
 
De observatie is uitgevoerd op dinsdagochtend 26 maart 2019. 

 
Er zijn 7 kinderen twee beroepskrachten aanwezig op de Oranje Vis groep en op de Paarse 
Zeehond zijn 8 kinderen met één beroepskracht en een stagiaire aanwezig. 
 
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 

De beroepskracht voert gesprekjes met kinderen waarbij beiden bijdragen aan de voortgang en 

inhoud van het gesprek (dialoog). Zo wordt er o.m. gesproken tijdens het opruimen met 
elkaar gesproken waar het speelgoed en de boekjes moet liggen. Als een kind de beroepskracht 
nodig heeft zegt de beroepskracht: "Ik hoor je, ik kom er zo aan". 
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Responsief en sensitief gedrag 
De beroepskracht sluit op passende wijze aan op de situatie en/of de vraag van een kind. Er is 

verbaal en non-verbaal contact. Wanneer de kinderen aan tafel gaan vraagt de beroepskracht: 
“Wat doen wij altijd om voor wij gaan eten en drinken?" De kinderen roepen: Een slabber". Ja, zegt 
de beroepskracht, want anders worden jullie kleren smerig. Tijdens het voorlezen op de Paarse 

Zeehond worden plaatjes bekeken en benoemd wat er op de plaatjes staat. Er wordt geoefend met 
tellen en kleuren benoemd. De kleur van de auto's van de ouders wordt hiervoor als aanleiding 
genoemd. Daarnaast wordt er een gesprek gevoerd over pannenkoeken. 
 
Steun krijgen 
De meeste kinderen laten zich enthousiast maken en motiveren door de beroepskracht; zij 
reageren op initiatieven van de beroepskracht. De kinderen zijn rustig en ontspannen in het 

contact met de beroepskracht. De kinderen schakelen de beroepskracht in als ze hulp of steun 
nodig hebben. Gezamenlijk wordt er opgeruimd en de kinderen krijgen complimentjes wanneer zij 
dingen goed hebben gedaan bij het opruimen. Kinderen worden tijdens het fruit eten gevraagd om 
een keuze te maken tussen een stukje appel en een stukje banaan. De beroepskrachten laten zien 
dat zij de kinderen zien en horen. 
 

Er heerst een ontspannen, open sfeer in de groep; 

Er is een aangename sfeer in de groep. De kinderen tonen in hun gedrag dat ze zich op hun gemak 
voelen. 
 
 
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 beroepskracht sluit aan bij de ontwikkelingen van de kinderen. Zo krijgt het ene kind en 
drinkbeker en het andere kind een tuitbeker. De kinderen krijgen de kans om het fruit te 
benoemen wat ze van het bord pakken. Tijdens het opruimen wordt het ene kind meer 
gestimuleerd dan het andere kind. 

 
Autonomie 
De beroepskrachten geven de kinderen een passende uitleg, aanwijzingen en correcties. Zo worden 
kinderen er aan herinnerd om aan tafel te blijven zitten tijdens het fruit eten. Als de beroepskracht 

aan het praten is verteld zij het kind wat tegen haar gaat praten is dat hij even moet wachten 
totdat de beroepskracht is uitgepraat. De kinderen worden gevraagd eerst hun stoeltjes aan de 

kant te zetten voordat ze fruit gaan eten. 
 
Initiatief/ kiezen 
De beroepskracht sluit aan op wensen en ideeën van een kind bij het organiseren van activiteiten. 
Zij begeleidt de kinderen om zelf te (leren) kiezen en initiatief te nemen.  
 
Rituelen 

De beroepskrachten zorgen voor gewoontevorming o.m. door liedjes te zingen voor het opruimen 
en voor het fruit eten. 
 
Conclusie: 
Er wordt voldaan aan de voorwaarden van verantwoorde dagopvang. 
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Voorschoolse educatie 
 

Onder de Wet kinderopvang gelden normen voor de kwaliteit van voorschoolse educatie, indien dit 
wordt gesubsidieerd door de gemeente. Deze normen betreffen de minimale omvang van de 
voorschoolse educatie, het aantal beroepskrachten, de groepsgrootte, de kwaliteit van 

beroepskrachten, het opleidingsplan en het voorschoolse educatieprogramma dat gebruikt wordt. 
Houder maakt gebruik van de VE-module Startblokken en Puk & Ko, deze programma zijn 
ontwikkelingsgericht. 
 
Er is een documenten onderzoek gedaan om de voorwaarden aangaande VE te beoordelen. 
 
Openingstijden 

De peutergroep de Paarse Zeehond is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag geopend van 
8.30 uur – 12.00 uur. 
 
Daarmee wordt voldaan aan de voorwaarde: 
De voorschoolse educatie omvat per week ten minste vier dagdelen van ten minste 2,5 uur of per 
week ten minste 10 uur aan activiteiten gericht op het stimuleren van de ontwikkelingsdomeinen 

taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling. 

 
Opleidingsplan 
De houder heeft een scholingsplan ontwikkelt waarin de scholing omtrent de VE staat aangegeven. 
Omdat de peutergroepen nog niet met VE zijn gestart, is een evaluatie en aanpassing van het 
scholingsplan nog niet aan de orde. De houder heeft een opleidingsplan vastgesteld dat tot 
uitdrukking brengt op welke wijze de kennis en vaardigheden (Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 

voorschoolse educatie vanaf 1 augustus 2018, artikel 4 lid 2 onder a tot en met e) van de 
beroepskracht voorschoolse educatie worden onderhouden. De houder geeft op concrete en 
toetsbare wijze uitvoering aan het opleidingsplan. 
 
VE-programma 
Op de groep zal worden gewerkt met het erkende VE-programma 'Startblokken' en Puk & Ko. 
 

Groepsgrootte 
De peutergroep bestaat uit maximaal 16 kinderen. 
 
Opleiding beroepskrachten 

De beroepskrachten die worden ingezet voor de VE hebben een passende beroepskwalificatie. 
 

Pedagogisch beleidsplan 
Er is een pedagogisch werkplan opgesteld voor de locatie Rekken Paarse Zeehond, waarin het VE-
beleid is opgenomen. 
 
Hierin is opgenomen: 
• de visie van de houder; 
• de betrokkenheid van ouders bij de VE; 

• de wijze waarop de ontwikkeling van het kind wordt gevolgd; 
• de aansluiting richting het basisonderwijs. 
 
NB: Deze beoordeling doet geen uitspraken over de voorschriften waaraan een 'regulier' 
pedagogisch beleidsplan moet voldoen. 
Daarnaast kan de praktijk pas worden beoordeeld indien het VE-aanbod wordt uitgevoerd. 
 

Conclusie: 
Er wordt voldaan aan alle voorwaarden die worden gesteld aan het aanbod VE voor deze locatie. 
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Gebruikte bronnen: 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevrouw Vogel) 
• Interview (beroepskrachten) 
• Observatie(s) 

• Landelijk Register Kinderopvang 
• Pedagogisch beleidsplan 
• Pedagogisch werkplan 
• Certificaten voorschoolse educatie 
• Opleidingsplan voorschoolse educatie 
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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, zoals het in bezit zijn van een verklaring omtrent 
gedrag en een diploma passend binnen de kinderopvang. In dit domein wordt toegelicht of aan de 
eisen hieromtrent wordt voldaan. 
  

 
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 beroepskrachten en stagiaire zijn in het bezit van een verklaring omtrent gedrag en zijn 
gekoppeld aan het PRK op basis van het Burgerservicenummer. 

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

 
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 een gedeelte van het 
personeel dat ten tijde van het onderzoek op de locatie aanwezig was, in het bezit is van een 
geldende beroepskwalificatie. 
 
Uit een beoordeling van de diploma’s en getuigschriften blijkt dat de beroepskrachten in het bezit 

zijn van een beroepskwalificatie conform CAO.  
 
De pedagogisch beleidsmedewerker beschikt over een voor de werkzaamheden passende opleiding 
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
 
 

Aantal beroepskrachten 

 
Op de dag van het onaangekondigde onderzoek is de beroepskracht-kindratio geborgd. 
 
 
Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 
 

De houder heeft de wijze waarop pedagogisch beleidsmedewerkers worden ingezet vastgelegd en 
gecommuniceerd naar beroepskrachten via een overleg en presentatie. Ouders worden 
geïnformeerd door middel van een nieuwsbrief. 
  
De houder heeft bepaald hoe hij de uren waarvoor de pedagogisch beleidsmedewerker wordt 
ingezet, verdeelt over de verschillende kindercentra.  
  

De houder heeft de volgende berekening toegestuurd: 
"Zij werkt 24 uur per week en maakt haar eigen planning voor haar taken. We werken met 8,8 
fte." 
 

De inzet van de pedagogisch beleidsmedewerkers is niet schriftelijk vastgelegd in een beleidsplan. 
Of elke beroepskracht die coaching behoort te ontvangen ook daadwerkelijk coaching heeft 

gekregen wordt beoordeeld tijdens het jaarlijks onderzoek in 2020. De houder heeft voor het 
geven van de coaching aan elke beroepskracht en het schriftelijk vastleggen tot 1 januari 2020 de 
tijd. 
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Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
 

De opvang vindt plaats in twee stamgroepen waarin maximaal 32 kinderen worden opgevangen. 
 
Aan een kind in de leeftijd tot één jaar worden ten hoogste twee vaste beroepskrachten 

toegewezen, waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat 
kind. 
 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview (beroepskrachten) 
• Observatie(s) 

• Personen Register Kinderopvang 
• Diploma(s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 
• Presentielijsten 
• Personeelsrooster 
• Pedagogisch beleidsplan 
• Pedagogisch werkplan 
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Veiligheid en gezondheid 
 
Uit de wet kinderopvang vloeien bepalingen voort die stellen dat de houder moet zorgdragen voor 
kinderopvang in een veilige en gezonde omgeving. De houder moet een cyclisch veiligheidsbeleids- 
en gezondheidsbeleid voeren. 
 
Tevens is vastgesteld dat er een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling moet zijn en dat 

de houder deze kennis moet overdragen op beroepskrachten. De bevindingen over deze 
voorwaarden worden beschreven en beoordeeld. 
 
  
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. 
 
Per risico's wordt beschreven welke maatregelen worden/zijn genomen letsel te voorkomen. 

Uit het onderzoek van 2018 blijkt dat het beleid op het volgende onderdeel niet volledig is: 
het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, 
stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen is niet beschreven. 
 
In het beleid Veiligheid en gezondheid versie 2019 wordt het risico op grensoverschrijdend gedrag 
door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige 
volwassenen en kinderen beschreven. Tevens is er een verwijzing naar de meldcode. 

 
 
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
 
De houder heeft een meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld vastgesteld. De gegevens 
m.b.t. het afwegingskader zijn opgenomen in de meldcode en voldoet aan de gestelde eisen. 

 

De beroepskracht blijkt niet op de hoogte van de meest recente veranderingen in de meldcode 
zoals die zijn beschreven per 1 januari 2019. Tijdens het interview met de toezichthouder blijkt de 
beroepskracht onvoldoende kennis te bezitten m.b.t. Veilig Thuis, het afwegingskader, de 
vertrouwensinspecteur en grensoverschrijdend gedrag. 
 
Uit het gesprek met de beroepskracht is geconcludeerd dat de houder de kennis en het gebruik van 

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

 

 
 

 De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang)  
   

 De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze, 
dat hij onverwijld in overleg treedt met de vertrouwensinspecteur kinderopvang. indien hem 
bekend is geworden dat een bij de onderneming werkzaam persoon zich mogelijk schuldig 
maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind 
van een ouder die gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang. Indien uit het 

overleg blijkt dat sprake is van een redelijk vermoeden dat een persoon zich schuldig heeft 
gemaakt aan een dergelijk misdrijf doet de houder onverwijld aangifte bij een 
opsporingsambtenaar en stelt hij de vertrouwensinspecteur kinderopvang onverwijld in 
kennis. 
(art 1.51b lid 1, 2 en 5 Wet kinderopvang)  
   

 De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze 
dat, indien een bij de onderneming werkzaam persoon bekend is geworden dat de natuurlijke 

persoon die tevens houder is zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf 
tegen de zeden of mishandeling jegens een kind dat gebruik maakt van de door de houder 
geboden kinderopvang, deze persoon in contact kan treden met de vertrouwensinspecteur 
kinderopvang en in geval van een redelijk vermoeden onverwijld aangifte doet bij een 
daartoe aangewezen opsporingsambtenaar. 
(art 1.51c Wet kinderopvang)  
   

 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevrouw Vogel) 
• Interview (beroepskrachten) 
• Observatie(s) 

• EHBO-certificaten 
• Beleid veiligheid- en gezondheid 
• Beleid grensoverschrijdend gedrag 

• Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
• Pedagogisch beleidsplan 
• Pedagogisch werkplan 
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Accommodatie 
 
  
Eisen aan ruimtes 
 
De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden 
opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht. Elke stamgroep beschikt over een 

afzonderlijke vaste stamgroepruimte.  
Er is voldoende binnen en buiten ruimte voor de op te vangen kinderen. 
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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 
ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar een doorlopende 
ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt gestreefd, waarbij in ieder 
geval wordt ingegaan op de wijze waarop: 

- met toestemming van de ouders kennis over de ontwikkeling van het kind wordt overgedragen 
aan de school bij de overgang van het kind naar het basisonderwijs en aan de buitenschoolse 
opvang bij de overgang van het kind naar de buitenschoolse opvang;  
- 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 3 lid 2 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind periodiek 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 3 lid 2 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, 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 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Voorschoolse educatie 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de voor het kindercentrum 
kenmerkende visie op de voorschoolse educatie en de wijze waarop deze visie is te herkennen in 
het aanbod van activiteiten. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 

pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ontwikkeling van 
het jonge kind wordt gestimuleerd, in het bijzonder op de gebieden taal, rekenen, motoriek en 
sociaal-emotionele ontwikkeling. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder b Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ontwikkeling van 

peuters wordt gevolgd en de wijze waarop het aanbod van voorschoolse educatie hierop wordt 
afgestemd. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder c Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 
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De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ouders worden 

betrokken bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder d Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 
pedagogisch beleidsplan, op zo concreet en toetsbaar mogelijke wijze, de inrichting van een 
passende ruimte waarin voorschoolse educatie wordt verzorgd en de wijze waarop passend 
materiaal voor voorschoolse educatie beschikbaar wordt gesteld. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder e Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het 
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop wordt vormgegeven 
aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan een zorgvuldige 

overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder f Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 3 lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt geboden draagt er zorg voor 

dat beroepskrachten voorschoolse educatie in het bezit zijn van: 
Een getuigschrift van een opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao 

Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
OF 
Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning EU-
beroepskwalificaties, verleend ten aanzien van de door hen te verrichten beroepswerkzaamheden. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 1, 5 en 7 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie; art 
10c Regeling Wet kinderopvang) 

Onderdeel van een beroepsopleiding vormt ten minste een met gunstig gevolg afgesloten 
keuzedeel dat is gericht op het ontwikkelingsgericht werken in de voorschoolse educatie en dat ten 
minste kennis en vaardigheden omvat met betrekking tot: 
a. het werken met programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie, 

b. het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, in het bijzonder op de gebieden taal, 
rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling,  
c. het volgen van de ontwikkeling van peuters en het hierop afstemmen van het aanbod van 
voorschoolse educatie,  
d. het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen, en 

e. het vormgeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan 
een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie. 

In afwijking hiervan is het keuzedeel niet vereist indien de genoemde kennis en vaardigheden al 
onderdeel zijn van de beroepsopleiding waarop de kwalificatie is gericht. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 2 en 3 onder a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 

educatie)   
OF 
De bezitter van een getuigschrift dat niet een keuzedeel voorschoolse educatie in de 
beroepsopleiding omvat, maakt aantoonbaar dat met gunstig gevolg scholing is afgerond, 
bestaande uit ten minste 12 dagdelen, die specifiek is gericht op het verwerven van kennis en 

vaardigheden met betrekking tot voorschoolse educatie als genoemd in het Besluit 
basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden, stelt jaarlijks 
voor elke locatie voorschoolse educatie een opleidingsplan vast dat in elk geval tot uitdrukking 
brengt op welke wijze de kennis en vaardigheden (als genoemd in het Besluit basisvoorwaarden 
kwaliteit voorschoolse educatie) van de beroepskracht voorschoolse educatie worden onderhouden. 

De houder geeft op concrete en toetsbare wijze uitvoering aan het opleidingsplan, evalueert het 
plan jaarlijks en stelt het plan aan de hand van de evaluatie zo nodig bij. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

Voor de voorschoolse educatie wordt een programma gebruikt waarin op gestructureerde en 
samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, 

motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 
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Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 
a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 
b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 

uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een 
onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden 
opgevangen; 
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum 
exploiteert en waar kinderen worden opgevangen; 
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 

de kinderen die worden opgevangen; 
e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd 
hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn 
of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 
  

Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e 
ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling met de in artikel 1.50 derde lid van 
de wet genoemde personen inclusief hemzelf. 
(art 1.48d lid 3 Wet kinderopvang) 

Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het 
personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn 

werkzaamheden aanvangen. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

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

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 
aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 1 Regeling Wet 
kinderopvang) 

Aantal beroepskrachten 

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 stamgroep wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel a, bij het 
besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;  

- indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep 
verlaten, dit niet leidt tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit 
buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten ten 
opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2 en 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één 
stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel 

a van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Aan een kind in de leeftijd tot één jaar worden ten hoogste twee vaste beroepskrachten 
toegewezen, waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat 
kind. Indien er vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten 

tegelijkertijd gewerkt wordt dan worden er ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen 
aan een kind in de leeftijd tot één jaar. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 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 brengt, 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 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is 
aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, 
teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het 
risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich 
verwezenlijken. 

De houder van een kindercentrum beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op het inperken van 

het risico op grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze waarop hij de dagopvang zodanig 
organiseert dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair de werkzaamheden 
uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze, dat hij 
onverwijld in overleg treedt met de vertrouwensinspecteur kinderopvang. indien hem bekend is 
geworden dat een bij de onderneming werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft 
gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die 
gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang. Indien uit het overleg blijkt dat sprake is 
van een redelijk vermoeden dat een persoon zich schuldig heeft gemaakt aan een dergelijk misdrijf 

doet de houder onverwijld aangifte bij een opsporingsambtenaar en stelt hij de 
vertrouwensinspecteur kinderopvang onverwijld in kennis. 
(art 1.51b lid 1, 2 en 5 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, 
indien een bij de onderneming werkzaam persoon bekend is geworden dat de natuurlijke persoon 
die tevens houder is zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de 
zeden of mishandeling jegens een kind dat gebruik maakt van de door de houder geboden 
kinderopvang, deze persoon in contact kan treden met de vertrouwensinspecteur kinderopvang en 
in geval van een redelijk vermoeden onverwijld aangifte doet bij een daartoe aangewezen 
opsporingsambtenaar. 
(art 1.51c Wet kinderopvang) 
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De houder van een kindercentrum stelt voor het personeel een meldcode vast waarin stapsgewijs 
wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan 

en die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden.  
De door de houder voor het personeel vast te stellen meldcode bevat ten minste de volgende 
elementen: 
a. een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan door het 

personeel met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;  
b. een afwegingskader op basis waarvan het personeel het risico op en de aard en de ernst van het 
huiselijk geweld of de kindermishandeling weegt en dat het personeel in staat stelt te beoordelen 
of sprake is van dusdanig ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling, dan wel van een 
vermoeden daarvan, dat een melding is aangewezen; 
c. een toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen van 

het stappenplan, inclusief vermelding van de functie van degene die eindverantwoordelijk is voor 
de beslissing over het al dan niet doen van een melding; 
d. indien van toepassing, specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld, die speciale 
kennis en vaardigheden van personeel vereisen;  
e. specifieke aandacht voor de wijze waarop het personeel omgaat met gegevens waarvan zij het 
vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden. 
(art 1.51a lid 1, 2 3 en 5 Wet kinderopvang; art 5 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het door de houder van een kindercentrum in de meldcode vastgestelde stappenplan bevat ten 
minste de volgende stappen: 
a. het in kaart brengen van de signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 

b. collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het advies- en meldpunt huiselijk geweld en 
kindermishandeling (Veilig Thuis) of een deskundige op het gebied van letselduiding; 
c. een gesprek met de ouders en, indien mogelijk, het kind; 
d. het toepassen van het afwegingskader, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b; 
het beslissen over: 
  - het doen van een melding, en 
  - het inzetten van de noodzakelijke hulp. 
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang; art 5 lid 1 onder a en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Accommodatie 

Eisen aan ruimtes 

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste stamgroepruimte. Een kindercentrum 
beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind. 
Passend voor spelactiviteiten ingerichte binnenruimtes buiten de stamgroepruimte worden naar 
evenredigheid aan de groepen van het kindercentrum toebedeeld. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum 
aanwezig kind. De buitenspeelruimte is voor kinderen in de leeftijd tot twee jaar aangrenzend aan 

het kindercentrum. Voor kinderen van twee jaar of ouder is de buitenspeelruimte bij voorkeur 
aangrenzend aan het kindercentrum, maar in ieder geval aangrenzend aan het gebouw waarin het 
kindercentrum is gevestigd. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Oqido Den Borgweg 

Website : http://www.oqido.nl 
Aantal kindplaatsen : 32 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
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 

 
Planning 
Datum inspectie : 26-03-2019 

Opstellen concept inspectierapport : 16-04-2019 
Zienswijze houder : 01-05-2019 
Vaststelling inspectierapport : 02-05-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 02-05-2019 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 02-05-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 07-05-2019 
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Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 26-03-2019 
Oqido Den Borgweg te Rekken 

Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

De overtredingen die in 2018 zijn geconstateerd in het pedagogisch beleid zijn nog niet hersteld 
i.v.m zwangerschapsverlof en geen vervanging op het gebied van beleidsstukken. Dit zal de 
komende periode verbetert gaan worden.  

  
  
Met vriendelijke groet, 
  
Janine Vogel 

 
 

 
 

 
 
 
 

 


