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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; 

• Ouderrecht. 

 

Beschouwing 

Feiten kindercentrum 

Kinderdagverblijf (KDV) Oqido Den Borgweg is gehuisvest in hetzelfde gebouw als basisschool  

De Berkel te Rekken. De kinderopvang en de basisschool voren gezamenlijk een IKC.  

KDV Oqido Den Borgweg maakt deel uit van Kinderopvang Berkelland B.V. Deze houder heeft 

meerdere locaties in de regio. Er is ook een BSO van dezelfde houder op dit adres gevestigd.  

De locatie staat in het LRK geregistreerd voor 32 kindplaatsen, is geopend van maandag tot en met 

vrijdag van 7.00/7.30-18.00 uur en heeft twee groepen, te weten:  

• Oranje Vis 0-2 jaar, maximaal 16 kindplaatsen 

• Paarse Zeehond 2-4 jaar, maximaal 16 kindplaatsen 

  

Inspectiegeschiedenis 

26-03-2019, jaarlijks onderzoek. Er zijn overtredingen geconstateerd binnen de domeinen: 

Pedagogisch klimaat en het Veiligheid en gezondheid; 

03-09-2019, nader onderzoek. Houder voldoet aan de getoetste voorschriften; 

In 2020 heeft er vanwege de corona pandemie geen jaarlijks onderzoek plaats gevonden 

08-03-2021, jaarlijks onderzoek. Aan de getoetste voorwaarden wordt voldaan. 
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Huidige bevindingen  

Op dinsdag 11 oktober 2022 is KDV Oqido Den Borgweg 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 Domeinen: 

• Personeel en Groepen 

• Ouderrecht 

  

Nadere toelichting is te lezen in dit rapport. 

 

Advies aan College van B&W 

De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 

 

  



 

 

5 van 23 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 11-10-2022 

Oqido Den Borgweg te Rekken 

 

Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 

 

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

 

• pedagogisch beleid; 

 

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 het pedagogisch werkplan staat beschreven dat de ontwikkeling van het kind centraal staat: 

Hoofdstuk 2 Visie en uitgangspunten   

2.4 Opvoeden binnen Oqido  

Groepen 0 - 4 jaar  

Wij willen de kinderen veiligheid, geborgenheid en vertrouwen bieden. Vanuit deze veilige basis 

kan een kind de wereld gaan ontdekken. We bieden de mogelijkheid samen met leeftijdsgenootjes 

te spelen, te ontdekken en plezier te maken. Omdat ze samen zijn in een groep leren zij van 

elkaar, ze leren dat er verschillen zijn tussen kinderen en hierdoor leren ze rekening met elkaar te 

houden. Ze krijgen ook te maken met groepsafspraken en rituelen. Deze “groepsopvoeding” maakt 

het bijzonder en uniek voor jonge kinderen.  

 

Tijdens het bezoek ziet de toezichthouder dit ook in de praktijk. De kinderen worden op deze 

locatie opgevangen in twee groepen: 

• 0-2 jaar Oranje Vis 

• 2-4 jaar Paarse zeehond 

 

Aan tafel tijdens het boterham eten is één van de baby's wat ongeduldig wanneer het moet 

wachten op een andere baby. De beroepskracht zegt: ‘Even wachten, X wil ook een hapje.  

Kijk, nu ben jij weer aan de beurt.''  

 

Aan tafel hebben de kinderen zichtbaar plezier met de beroepskrachten; er worden over en weer 

grapjes gemaakt en bij de baby's wordt er kiekeboe gespeeld met de slab. 

 

Er wordt gebruik gemaakt van een vast dagritme, dit wordt aangeduid door middel van 

dagritmekaarten. Kinderen zijn bekend met deze kaarten en de bijbehorende rituelen. Wanneer de 

beroepskracht het pijltje nog niet naar de volgende kaart heeft verplaatst, zegt een kind: ‘Het 

pijltje staat nog niet bij de boterham!'' De beroepskracht antwoordt: ‘Nee, dat klopt, wat goed van 

jou'' en verplaatst het pijltje. 
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Conclusie 

Aan de getoetste voorwaarde wordt voldaan. 
 

 

Gebruikte bronnen 

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

• Interview anders namelijk: ( Beroepskrachten d.d. 11-10-2022) 

• Observatie(s) (d.d. 11-10-2022) 

• 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; 

• opleidingseisen; 

• aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires; 

• inzet pedagogisch beleidsmedewerker; 

• gebruik van de voertaal. 

 

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 

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

in het personenregister kinderopvang. 

Uit het personenregister kinderopvang is gebleken dat de aanwezige beroepskrachten zijn 

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

Opleidingseisen 

De aanwezige beroepskrachten beschikken over een passende opleiding afgerond zoals opgenomen 

in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

  

De pedagogisch beleidsmedewerker beschikt over een voor de werkzaamheden passende opleiding 

zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang.   

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

stagiaires 

Inzet van voldoende beroepskrachten wordt bepaald aan de hand van de rekentool (1ratio.nl) en 

geborgd. De toezichthouder heeft de presentielijsten en het personeelsrooster van de maand 

september 2022 ingezien. 
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Tijdens de inspectie op dinsdag 11 oktober 2022 zijn er 20 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar 

en vijf beroepskrachten als volgt aanwezig: 

 

Datum:  Groep:   Aantal 

kinderen: 

 Aantal aanwezige 

beroepskrachten: 

 Aantal benodigde 

beroepskrachten: 

5 september 

2022 

 Oranje 

Vis 

 

0-1 jaar: 4 

1-2 jaar: 7 

Totaal: 11   

 

3  

 

3 

 

 

5 september 

2022 

Paarse 

Zeehond 

 

 

2-4 jaar: 9 

 

 

2 2 

 

 

Uit een steekproef van de maand september 2022 blijkt dat de beroepskracht-kindratio als volgt is 

ingezet: 

 

Datum:  Groep:   Aantal 

kinderen: 

 Aantal aanwezige 

beroepskrachten: 

 Aantal benodigde 

beroepskrachten: 

5 september 

2022 

Oranje Vis 

 

 

 

Paarse 

Zeehond 

 

0-1 jaar: 3 

1-2 jaar: 3 

Totaal: 6 

 

2-4 jaar: 7 

 

2 

 

 

 

1 

2 

 

 

1 

8 september 

2022 

Oranje Vis 

 

 

 

Paarse 

Zeehond 

 

0-1 jaar: 2 

1-2 jaar: 6 

Totaal: 8 

 

 2-4 jaar: 7 

 

3 

 

 

 

1 

2 

 

 

 

1 

 

 

13 

september 

2022 

 

 

Oranje Vis 

 

   

 

Paarse 

Zeehond 

 

 

0-1 jaar: 2 

1-2 jaar: 6 

Totaal: 8 

 

 2-4 jaar: 9 

 

 3 

 

 

 

2 

 3  

 

 

 

2 

 

14 

september 

2022 

 

Oranje Vis 

 

 + 

 

Paarse 

Zeehond 

 

 

0-1 jaar: 2 

1-2 jaar: 2 

2-3 jaar: 0 

3-4 jaar: 4 

Totaal: 8 

 

 2  2    
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22 

september 

2022  

 

Oranje Vis 

 

 

 

Paarse 

Zeehond 

 

 

0-1 jaar: 4 

1-2 jaar: 4 

Totaal: 8 

 

2-4 jaar: 6 

 

3 

 

 

 

1 

2 

 

 

 

1 

 

23 

september 

2022  

 

Oranje Vis 

 

 + 

 

Paarse 

Zeehond 

 

0-1 jaar: 0 

1-2 jaar: 1 

2-3 jaar: 2 

3-4 jaar: 4 

Totaal: 7 

 

2 1 

 

26 

september 

2022 

 

 

Oranje Vis 

 

 

 

Paarse 

Zeehond 

 

 

0-1 jaar: 3 

1-2 jaar: 3 

Totaal: 6 

 

2-4 jaar: 7 

2 

 

 

 

1 

2 

 

 

 

1 

 

27 

september 

2022 

 

 

Oranje Vis 

 

 

 

Paarse 

Zeehond 

 

 

0-1 jaar: 1 

1-2 jaar: 10 

Totaal: 11 

 

 2-4 jaar: 9 

 

 3 

 

 

 

 

2 

 3 

 

 

 

 

2 

 

Hiermee is de beroepskracht-kindratio gewaarborgd. 

   

Conclusie 

Aan de getoetste voorwaarden wordt voldaan. 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

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 8 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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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. 11-10-2022) 

• Observatie(s) (d.d. 11-10-2022) 

• Personenregister Kinderopvang 

• Landelijk Register Kinderopvang 

• Presentielijsten (september 2022) 

• Personeelsrooster (september 2022) 

• 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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Ouderrecht 

 

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

 

• informatie; 

• oudercommissie; 

• klachten en geschillen. 

 

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

Informatie 

De houder beschikt over een website (www.oqido.nl). De houder plaatst de beleidsplannen niet op 

de website ter informatie voor ouders. De houder informeert de ouders over het te voeren beleid 

door middel van, onder andere: 

• Plaatsingsgesprek; 

• Dagelijkse overdracht; 

• App; 

• Digitale nieuwsbrieven. 

 

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

direct in een pdf-document. 

 

De houder brengt de ouders op de hoogte over de klachtenprocedure middels de website.  

De mogelijkheid om geschillen voor te leggen aan de geschillencommissie wordt beschreven in het 

pedagogisch beleidsplan. 

 

De afwijking van de beroepskracht-kindratio staat niet volledig beschreven in het pedagogisch 

beleidsplan: 

10.7 3-uurs regeling  

Bij minimaal tien uur aaneengesloten opvang, kan worden afgeweken van de beroepskracht-

kindratio gedurende maximaal drie uur per dag. Die uren hoeven niet aaneengesloten te zijn. Er 

kunnen tijdens die uren minder pedagogisch medewerkers worden ingezet. Voorwaarde is dat 

minimaal de helft van het op grond van de beroepskracht-kindratio vereiste aantal medewerkers 

wordt ingezet. Onderstaand staat vermeld hoe er op de groepen bij Oqido afgeweken wordt van de 

3-uurs regeling. 

 

Oranje Vis en Paarse Zeehond:  

Maandag, dinsdag, donderdag  

De 1ste medewerker start om 7 uur voor de kinderen die gebruik maken van de vroege opvang en 

vso. De 2e medewerker start om 7.30 uur of 7.45 uur en de 3de om 7.45 of 8.30 uur. Tussen 

12.30 – 14.00 nemen de medewerkers om beurten pauze of komt er een andere medewerker en 

zijn er 1 of 2 medewerkers op de groep. De 1ste medewerker gaat eind van de dag om 17.15 uur 

weg, de 2de medewerker om 17.30 uur, terwijl de 3de medewerker tot 18.00 uur werkt. 

 

Woensdag  

Er werkt 1 medewerker de ochtend en 1 medewerker de middag. 
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Vrijdag  

De 1ste medewerker start om 7 uur voor de kinderen die gebruik maken van de vroege opvang en 

vso. De 2e medewerker start om 8.30 uur.  

 

Medewerker 2 gaat om 12.45 uur naar huis omdat de kinderen die alleen gebruik maken van 

peuteropvang dan weg zijn (opvang tot 12.30uur). Medewerker 2 gaat om 13.00/13.15 uur weg. 

De middag is de locatie momenteel gesloten.  

 

De houder heeft alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en wordt 

voldaan aan de inzet van het minimaal aantal beroepskrachten op basis van de beroepskracht-

kindratio niet beschreven. 

 

Conclusie 

Aan niet alle getoetste voorwaarden wordt voldaan.  

 

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

voldaan:  

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

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

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

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

(art 1.50 lid 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 3 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Oudercommissie 

Op de website beschrijft de houder het volgende over de oudercommissie: 

 

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

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

van Oqido. 

 

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

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

 

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

van advies: 

• Openings- en sluitingstijden/dagen en vakantieperiodes; 

• Tarieven;  

• Medicijnbeleid;  

• Pedagogisch Beleidsplan; 

• Kwaliteit & Veiligheid; 

• Voedingsbeleid; 

• Ziektebeleid; 

• Duidelijkheid en/of eenduidigheid bewerkstelligen 

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

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

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

die aanwezig zijn en de plannen voor de BSO. 
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De directie, medewerkers en de ouders zien en ondervinden de meerwaarde van de Ouderraad. 

 

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

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

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

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

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

 

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

ouderraad@oqido.nl. 

 

De locatieverantwoordelijke geeft in haar e-mail van d.d. 25 oktober 2022 het volgende aan: 

''Ook bestaat er in Rekken geen OC. In de bijlage zie je de brief die begin deze maand naar ouders 

gestuurd is met wederom een oproep voor een OC. Helaas merken wij dat er weinig reacties 

komen op deze oproepen.  

In de bijlage zie je een aantal van onze nieuwsbrieven waarin we ouders op de hoogte houden en 

ouders betrekken bij hetgeen er speelt op de werkvloer en de bijeenkomsten die we verzorgen.''  

 

De houder heeft geen oudercommissie ingesteld voor kindcentrum KDV Oqido Den Borgweg.  

De locatie heeft minder dan 50 ingeschreven kinderen en de houder heeft dus geen verplichting 

een oudercommissie in te stellen. 

 

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

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

stellen.   

 

Conclusie 

Aan de getoetste voorwaarden wordt voldaan. 

Klachten en geschillen 

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

 

De regeling is schriftelijk vastgelegd, deze voldoet echter niet op alle punten.  

De houder heeft onder andere het volgende beschreven in het klachtenreglement: 

3.3.2. Behandeling van de klacht  

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

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

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

zal maximaal 10 weken in beslag nemen. 

- Klager en beklaagde worden in de gelegenheid gesteld alle op de klacht betrekking hebbende 

stukken in te zien.  
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Beslissing  

Oqido stelt klager binnen twee weken na indiening van de klacht maar maximaal zes weken* in 

geval van achtereenvolgens indienen van de klacht bij alle drie de geledingen, mondeling en/of 

schriftelijk, en met redenen omkleed in kennis van haar oordeel over de gegrondheid van de 

klacht. Oqido deelt klager mede of, en zo ja welke maatregelen zij zal nemen naar aanleiding van 

de klacht. De inzet van de geledingen bij Oqido is er op gericht een oplossing te vinden die voor 

alle partijen aanvaardbaar is.  

 

* Deze zes weken is exclusief de tijd die klager erover doet de klacht bij een hogere geleding in te 

dienen. 

 

De voorwaarde beschrijft dat de klachtenregeling erin voorziet dat de houder: 

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

Er wordt niet beschreven dat de houder de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de 

voortgang. Ouders worden in de gelegenheid gesteld om de van toepassing zijnde stukken in te 

zien. 

 

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

Er wordt beschreven dat de houder het met redenen omkleed oordeel mondeling en /of schriftelijk 

verstrekt. De voorwaarde stelt dat dit schriftelijk gedaan dient te worden. 

 

• De klacht uiterlijk zes weken na indiening afhandelt. 

De houder omschrijft dat de interne procedure maximaal 10 weken duurt. De voorwaarde stelt dat 

de klacht na maximaal 6 weken afgehandeld dient te zijn. 

 

De houder is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang. 

 

Conclusie 

Aan een deel van de getoetste voorwaarden wordt voldaan. 

 

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

voldaan:  

De regeling is schriftelijk vastgelegd, voorziet er in dat de ouder de klacht schriftelijk bij de houder 

van een kindercentrum indient en dat de houder: 

- de klacht zorgvuldig onderzoekt; 

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

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

- de klacht uiterlijk zes weken na indiening afhandelt;  

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

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

gerealiseerd. 

(art 1.57b lid 2 Wet kinderopvang) 
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Gebruikte bronnen 

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

• Interview anders namelijk: ( Beroepskrachten d.d. 11-10-2022) 

• Landelijk Register Kinderopvang 

• Reglement oudercommissie 

• Website (www.oqido.nl) 

• Nieuwsbrieven (Nieuwsbrief Oqido, januari/mei/augustus 2022) 

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

• Klachtenregeling 

• Jaarverslag klachten 

• Aansluiting geschillencommissie 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum 

draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 

(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 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 kan de persoon zijn 

werkzaamheden aanvangen. 

(art 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

 
 

Opleidingseisen 

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

aangevangen cao Kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 6 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 6 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 2 Regeling Wet 

kinderopvang) 
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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 stamgroep wordt bepaald op grond van de rekenregels;  

-indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep de verhouding tussen het 

minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de 

gecombineerde groep 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 7 lid 1, 2, 3, 4, 7, 9 en bijlage 1 onderdeel 

a en c Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9 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 8 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 8 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
 

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. 

(art 1.55 lid 1 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 het kindercentrum vastgestelde gedragscode. 

(art 1.55 lid 2 Wet kinderopvang) 
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Ouderrecht 

 

Informatie 

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

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

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

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

(art 1.50 lid 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 3 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

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

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

(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang) 

 

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

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

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

inzage op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats. 

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

 

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

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

(art 1.57c lid 2 Wet kinderopvang) 

 
 

Oudercommissie 

Als er conform artikel 1.58 tweede lid geen oudercommissie is ingesteld, betrekt de houder van 

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

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

- het pedagogisch beleid dat wordt gevoerd;  

- voedingsaangelegenheden van algemene aard; 

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

- openingstijden; 

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

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

- wijziging van de prijs van kinderopvang. 

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

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

De regeling is schriftelijk vastgelegd, voorziet er in dat de ouder de klacht schriftelijk bij de houder 

van een kindercentrum indient en dat de houder: 

- de klacht zorgvuldig onderzoekt; 

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

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

- de klacht uiterlijk zes weken na indiening afhandelt;  

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

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

gerealiseerd. 

(art 1.57b lid 2 Wet kinderopvang) 

 

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

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

- de overeenkomst tussen de houder en de ouder. 

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

 

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

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

overeenkomstig deze klachtenregeling. 

(art 1.57b lid 3 Wet kinderopvang) 

 

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

het behandelen van: 

a. geschillen tussen houder en ouder over: 

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

   - de overeenkomst tussen de houder en de ouder; 

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

adviesrecht. 

(art 1.57b, 1.57 lid 1, 1.60 en 1.60c lid 1 Wet 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 :  Mevr. D. van der Kolk 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Berkelland 

Adres : Postbus 200 

Postcode en plaats : 7270 HA BORCULO 
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Planning 

Datum inspectie : 11-10-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 15-12-2022 

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 

 

 

 



 

 

23 van 23 

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 11-10-2022 

Oqido Den Borgweg te Rekken 

 

Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

 

In het rapport wordt aangegeven dat de BKR 3 uurs regeling niet juist is omschreven. We hebben 

de tijden die we afwijken vermeld in ons pedagogisch beleidsplan, de overige tijden wijken we niet 

af van de BKR 3 uurs regeling.  

Het klachtenreglement is aangepast.  

  

  

Met vriendelijke groet,  

  

Janine Vogel 

  

 

 

 

 

 

 

 


