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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. 

 

Beschouwing 

BSO de Praatjesmaker is een integraal kindcentrum met daarin twee basisscholen (De Spoorzoeker 

en De Bron) en locaties voor kinderopvang van Stichting Kindcentrum Oldebroek.  

  

Er zijn tijdens de inspectie drie groepen actief met in totaal 50 kinderen, met daarbij 5 vaste 

beroepskrachten, 1 groepshulp en een stagiaire. 

  

Inspectiegeschiedenis: 

• Onderzoek voor registratie 05-01-2021; Het onderzoek heeft geleid tot een positief advies 

om deze locatie op te nemen in het landelijk register kinderopvang. 

• Onderzoek na registratie 17-05-2021; Er wordt niet voldaan aan de domeinen: 

pedagogisch beleid, stabiliteit voor de kinderen, veiligheid en gezondheid, buitenruimte,  

• Nader onderzoek 23-09-2021; Er wordt voldaan aan de onderzochte 

kwaliteitsvoorschriften.  

 

Huidige bevindingen 

Er wordt voldaan aan alle getoetste kwaliteitsvoorschriften vanuit de Wet Kinderopvang.  

  

De bevindingen zijn te lezen in het rapport. 

  

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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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 heeft twee documenten opgestuurd naar de toezichthouder: 

Stichting kindcentrum Oldebroek Pedagogisch beleid bso 2021-2022  (Versiedatum: 15-7-2022   

Werkplan bso ‘Praatjesmakers’ Ikc de Vlinder (Versiedatum: 7-12-2022)  

  

Het volgende wordt beschreven in de beleidsplannen: 

•  Pedagogische visie 

• Vier opvoedingsdoelen 

• Maatwerk en ouders: Een overdracht bij het brengen en halen van een kind  ,Een ouder, 

verzorger kan uitgenodigd worden voor een gesprek op een ander moment   

•  Extra opvang en ruildagen; De SKO beschrijft dit als volgt en noemt men dit een 

afwezigheidstegoed of compensatieregeling. Dit tegoed kan op een ander moment worden 

ingezet.  Een ouder kan een extra BSO dag(deel) afnemen en dient dit vooraf aan te vragen 

middels de Konnect app. 

 

Maximale groepsgrootte en leeftijdsopbouw   

In het algemeen pedagogisch beleidsplan staat:  

BSO Praatjesmakers (IKC), maximaal 44 kinderen met 4 pedagogisch medewerkers. 

 

In het werkplan staat: 

Per dag mogen er op de locatie maximaal 60 kinderen worden opgevangen waarbij rekening is 

gehouden met het aantal kinderen per m2 en de BKR   

 

In de praktijk is dit anders. Er zijn 50 kinderen aanwezig met 5 beroepskrachten   

De houder moet dit aanpassen in het Pedagogisch beleid BSO 2021-2022.     

  

Uitstapje (concrete beschrijving van de omgang met de basisgroep bij activiteiten in groepen 

groter dan dertig kinderen.)  

In dit stuk staat beschreven dat de houder de veiligheidsvoorwaarden zoals beschreven in het 

kwaliteitshandboek hanteert. Een uitstapje kan zijn dat ze naar een markt, speeltuin of zwembad 

kunnen gaan. De kinderen dragen dan altijd een geel hesje. 

  

Pedagogisch medewerkers in opleiding   

In het pedagogisch beleid verwijst de houder naar een uitgebreid stagebeleid waarin staat 

beschreven wat van de studenten per niveau wordt verwacht. De stagiaires bieden daarnaast de 

groep ondersteuning bij de verzorging van de kinderen en de uitvoering van activiteiten.  

Ze hebben geen eindverantwoordelijkheid. 

  

Het stagebeleid is opgestuurd en ingezien. 

Hierin wordt beschreven wat de taakomschrijving is van de stagebeleiders/praktijkopleider. 
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conclusie: 

De houder voldoet aan de wettelijke eis betreft het pedagogisch beleid. 

Pedagogische praktijk 

In de Wet Kinderopvang, artikel 1.49 lid 1 staat beschreven: Een houder van een kindercentrum 

biedt verantwoorde kinderopvang, waaronder wordt verstaan: het in een veilige en gezonde 

omgeving bieden van emotionele veiligheid aan kinderen, het bevorderen van de persoonlijke en 

sociale competentie van kinderen en de socialisatie van kinderen door overdracht van algemeen 

aanvaarde waarden en normen. 

  

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 0-4 jaar’, opgesteld door GGD GHOR 

Nederland/Nederlands Jeugdinstituut. Om te toetsen of in de praktijk gehandeld wordt conform het 

pedagogisch beleid heeft er een observatie plaats gevonden. De observatie vond plaats op  

10 januari 2023. 

Er waren 5 beroepskrachten, een groepshulp en een stagiaire op het moment van de inspectie 

aanwezig. 

 

De volgende aspecten zijn geobserveerd: 

• binnenkomst 

• vrijspelen, 

• eet/drinkmoment 

• buitenspelen 

 

Op de volgende aspecten van verantwoorde kinderopvang is toegezien: 

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   

Observatie: 

Begroeten / Respectvol contact /  Structuur en 

flexibiliteit                                                                         

De kinderen die op de school zitten in hetzelfde gebouw komen zelfstandig binnen na school.  

De jongste kinderen worden opgehaald. Ook worden kinderen van een andere school gehaald. 

Elk kind wordt individueel begroet, op school of bij binnenkomst; beroepskrachten doen dit op een 

enthousiaste en persoonlijke manier; "hoe was het op school, hoe gaat het met je, en meer van 

dat soort vragen, die door de kinderen enthousiast worden beantwoord. 

De kinderen gaan gelijk spelen als zij binnenkomen. 

  

Tijdens het eet en drink moment aan tafel, zijn de beroepskrachten in gesprek met de kinderen. 

Het gaat over school, vrije tijd of de sportclub. 

Een beroepskracht benoemt de namen van de kinderen en legt daarna uit hoe de middag er uit kan 

gaan zien. 
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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   

Voorspelbaarheid                                          

De beroepskrachten geven duidelijke informatie over start, verloop en einde van een activiteit; de 

situatie is voor kinderen inzichtelijk. De kinderen weten bijvoorbeeld wanneer de sportactiviteit 

begint en wie hieraan meedoet. De beroepskracht die sportles geeft houdt dit bij en roept de 

kinderen ook om 16.00 uur bij elkaar. 

  

Buitenactiviteiten                                             

Kinderen gaan dagelijks naar buiten. In de buitenruimte is spelmateriaal aanwezig dat aanzet tot 

individueel en gezamenlijk spel. 

De beroepskrachten maken gebruik van de omgeving om de leefwereld van kinderen te verbreden. 

De buitenruimte is geschikt voor diverse spelletjes en of activiteiten zoals klimmen, voetballen, 

rennen, fietsen. 

  

Conclusie  

De houder draagt zorg voor een pedagogische praktijk conform pedagogisch beleid, waardoor er 

sprake is van verantwoorde kinderopvang.  

  
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder 

• Interview anders namelijk: (beroepskrachten) 

• Huisregels/groepsregels 

• Personeelsrooster 

• Pedagogisch beleidsplan 

• Pedagogisch werkplan 
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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; 

• 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 

De 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.   

Opleidingseisen 

Van de beroepskrachten die zijn ingezet op deze locatie tijdens de inspectie zijn de getuigschriften 

ingezien. 

Al deze beroepskrachten zijn in het bezit over een passende opleiding zoals opgenomen in de 

meest recente aangevangen cao Kinderopvang.  

 

De diploma's die gezien zijn: 

• 2x gespecialiseerd pedagogisch medewerker mbo -4 

• mbo KV-JV 

• mdgo- afdeling sport en bewegen 

 

Pedagogisch beleidsmedewerker/coach 

De huidige beroepskracht die de functie van coach vervult heeft de opleiding spw 3 met 

aanvullende opleiding ISBW-manager in de kinderopvang kort en intensief dagopleiding hbo-

niveau. 

Deze opleidingen voldoen niet voor de functie van pedagogisch coach. 

Wel is deze persoon aangemeld voor een aanvullende opleiding voor dit jaar. 

  

De pedagogisch coach die vorig jaar de coaching gaf doet ook dit jaar ( 2023) de coaching. 

Deze is in het bezit van het diploma HBO Sociaal Pedagogische hulpverlening.  

Dit diploma kwalificeert voor deze functie. 

  

De medewerkers die taken vervullen in het kader van de pedagogisch beleidsmedewerker moeten 

vanuit het functieprofiel een hbo-werk- en denkniveau hebben. Het is aan de houder om te bepalen 

of de medewerkers geschikt zijn voor deze functie en dit wordt derhalve dan ook niet beoordeeld. 

  

Conclusie 

Er wordt voldaan aan de opleidingseisen. 
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Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 

stagiaires 

De verhouding tussen het aantal kinderen op de groep en het aantal ingezette beroepskrachten is 

op het moment van inspectie voldoende volgens de rekentool beroepskracht-kindratio (BKR)   

Er zijn twee groepen actief, de 7- en de 7+ groep. 

In totaal zijn er 5 beroepskrachten, 1 groepshulp en een stagiaire aanwezig met totaal  

50 kinderen. 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Er zijn twee groepen actief tijdens de inspectie. 

Er is een groep met 21 kinderen en een groep met 30 kinderen. 

De groepen gaan eten en drinken en dan gelijk buiten spelen of een activiteit uitvoeren. 

Er gaat ook een groep bewegen/sporten in de gymzaal. Deze groep wordt elke week gekozen door 

de beroepskracht die de gymles mag geven. 

Ieder kind komt op deze manier aan de beurt, en je mag meedoen. Als een kind het niet wil dan 

wordt er een ander kind gevraagd om mee te gymmen. 

  

De houder geeft aan dat zij willen over gaan naar drie groepen van 20. Er zijn spullen besteld 

alleen nog niet aanwezig. 

Zodra deze aanwezig zijn worden er drie groepen gemaakt. De toezichthouder heeft het speellokaal 

dat gebruikt gaat worden ook gezien en positief beoordeeld. 

  

conclusie: 

De houder voldoet aan de wettelijke eis betreft de stabiliteit van de opvang voor kinderen. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview anders namelijk: (beroepskrachten) 

• Observatie(s) 

• Personenregister Kinderopvang 

• Landelijk Register Kinderopvang 

• Diploma/kwalificatie beroepskrachten 

• Presentielijsten 

• Personeelsrooster 

• Pedagogisch beleidsplan 

• Pedagogisch werkplan 
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Veiligheid en gezondheid 

 

In het hoofdstuk ‘Veiligheid en gezondheid’ beoordeelt de toezichthouder de volgende 

onderwerpen: 

• veiligheids- en gezondheidsbeleid; 

• meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. 

 

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

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder heeft een document opgestuurd: Beleid gezondheid- en veiligheid 2022 ; 

Versiedatum: 29-9-2022 . 

 

In dit document staat het volgende beschreven: 

• De houder heeft beschreven dat er volgens de HKZ methode “plan – do – check – act “ het 

beleid regelmatig wordt geëvalueerd, geactualiseerd en opnieuw geïmplementeerd. De punten 

worden besproken in teamvergaderingen. 

•  RIE 1 x per jaar :De pedagogisch medewerker doen zelf de controle op de risico-

inventarisatie. Deze wordt jaarlijks gecontroleerd en geëvalueerd. Indien nodig wordt de RI 

aangepast.  

 

EHBO: 

De houder heeft de EHBO-certificaten opgestuurd van de aanwezige beroepskrachten. 

De certificaten zijn allen van NIBHV en deze voldoet volgens de wet kinderopvang. 

  

Conclusie: 

De houder voldoet volgens de wet kinderopvang aan de onderzochte items. 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De houder hanteert de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van de Branchevereniging 

Kinderopvang. 

De beroepskrachten geven aan dat deze tijdens vergaderingen wordt besproken. 

Zo zijn er regelmatig kindbesprekingen. Hier worden dan de eventuele signalen met elkaar 

besproken. 

De beroepskrachten rapporteren ook als er iets opvalt aan het kind zoals bijvoorbeeld gedrag, 

houding of andere signalen. Een beroepskracht benoemt bijvoorbeeld dat een kind honger heeft 

tijdens de VSO. Dit kan een keer voorkomen maar dit wordt dan wel beschreven en besproken met 

elkaar om zo te bekijken of dit meerdere keren voorkomt bij het kind. Te grote of te kleine kleding 

is ook een signaal. 

Al deze signalen worden gerapporteerd en ook besproken met de leidinggevende.  

  

Conclusie: 

De houder voldoet aan de onderzochte voorwaarden. 
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Gebruikte bronnen 

• Interview anders namelijk: (beroepskrachten) 

• Observatie(s) 

• EHBO certifica(a)t(en) 

• Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

• Pedagogisch beleidsplan 

• Pedagogisch werkplan 
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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 

De houder heeft de plattegronden opgestuurd van de ruimtes die worden gebruikt. 

• ruimte begane grond 60,6 m2. Deze ruimte is voldoende voor 17 kinderen, 

• ruimte 1e verdieping is 79,8 m2. Deze ruimte is voldoende voor 22 kinderen, 

• de gymzaal wordt gebruikt is 99.9 m2. Deze ruimte is voldoende voor 28 kinderen.  

De gymzaal moet wel ten alle tijden beschikbaar zijn voor de BSO wil de organisatie deze 

ruimte laten meetellen voor de ruimte. 

 

De houder geeft aan dat zij het speellokaal, nu nog niet in gebruik, snel zullen gebruiken. 

De locatie gaat dan uit drie groepen bestaan van max 20 kinderen per groep. 

Het speellokaal is 69,7 m2 en hier kunnen 19 kinderen van gebruik maken.  

  

De houder moet zodra de ruimte gebruikt gaat worden erop letten dat zij het speellokaal niet voor 

20 kinderen kan gebruiken als dit een vaste groep gaat worden. 

  

Buitenruimte: 

De buitenruimte is de ruimte van de school, die ook door de buurt kinderen gebruikt mag worden. 

 

Het speelplein is zeer ruim van opzet en hier kunnen diverse activiteiten plaats vinden zoals: 

• voetbal 

• klimmen 

• schommelen 

• zandbak 

• fietsroute 

• ren parcours 

 

De ruimte is overzichtelijk voor de beroepskrachten. De ruimte is ook toegankelijk voor kinderen 

uit de buurt. De beroepskrachten leggen uit hoe zij overzicht houden op de buitenruimte, en als er 

kinderen van "buiten" ook aanwezig zijn. 

  

Conclusie: 

De houder voldoet aan de onderzochte voorwaarden. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview anders namelijk: (beroepskrachten) 

• Observatie(s) 

• Plattegrond 
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Ouderrecht 

 

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

• klachten en geschillen. 

 

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

Klachten en geschillen 

De houder heeft een bewijs laten zien dat er in 2021 geen klachten zijn binnengekomen bij de 

geschillencommissie. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Reglement oudercommissie 

• 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 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 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 werkwijze, 

maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen. 

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

 

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

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

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

 

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

waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal 

aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en 

wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimumaantal 

beroepskrachten op grond van de beroepskracht-kindratio kan op de dagen van de week 

verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 

(art 1.50 lid 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

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

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

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

 

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

die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de buitenschoolse opvang kunnen 

uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid. 

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

 

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

omgang met de basisgroep bij activiteiten in groepen groter dan dertig kinderen. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder d 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) 
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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) 

 
 

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

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

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

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

de rekenregels. 

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

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

 
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij buitenschoolse opvang vindt de opvang plaats in basisgroepen. Een kind wordt opgevangen in 

één basisgroep. De maximale grootte van de basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in 

bijlage 1, onderdeel b van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de 

veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder 

draagt er zorg voor dat er in de buitenschoolse opvang conform het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid wordt gehandeld. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

De houder of voorgenomen houder van een kindercentrum stelt het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid schriftelijk vast en verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder 

evalueert, en indien nodig actualiseert, het veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden 

na opening van het kindercentrum. Daarna houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid 

actueel. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid 

samen met de beroepskrachten een continu proces is van het vormen van beleid, implementeren, 

evalueren en actualiseren. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder a Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 
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De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende de buitenschoolse opvang 

te allen tijde ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van 

eerste hulp aan kinderen conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie 

gestelde nadere regels. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9b Regeling 

Wet kinderopvang) 

 
 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

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 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 14 lid 1 Besluit kwaliteit 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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Ouderrecht 

 

Klachten en geschillen 

De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat, indien een jaarverslag klachten vereist 

is omdat er in het betreffende jaar klachten bij de houder zijn ingediend, over elk kalenderjaar in 

het eerstvolgende kalenderjaar voor 1 juni een jaarverslag klachten wordt opgesteld. In het 

jaarverslag wordt ten minste opgenomen: 

- een beknopte beschrijving van de klachtenregeling:  

- informatie over de wijze waarop ouders zijn geïnformeerd over de klachtenregeling; 

- het aantal en de aard van de behandelde klachten per locatie; 

- de strekking van de oordelen en de aard van de getroffen maatregelen; 

- het aantal en de aard van de door de geschillencommissie behandelde geschillen, betreffende 

ouders of de oudercommissie.  

Het jaarverslag is niet herleidbaar tot natuurlijke personen tenzij het de houder zelf betreft en 

bevat geen adresgegevens, uitgezonderd het kindercentrum dat is gevestigd op het woonadres van 

de houder die een natuurlijke persoon is. 

(art 1.57b lid 2 onder e en f, 4, 5, 6 en 9 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : De Praatjesmaker IKC De Vlinder 

Website : http://www.skgo.nl 

Aantal kindplaatsen : 64 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Stichting Kindcentrum Oldebroek 

Adres houder : Wolthuisweg 5 

Postcode en plaats : 8091 EB Wezep 

Website : www.skgo.nl 

KvK nummer : 41035874 

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 :  de heer D. Terlien 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Oldebroek 

Adres : Postbus 2 

Postcode en plaats : 8096 ZG OLDEBROEK 
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Planning 

Datum inspectie : 10-01-2023 

Opstellen concept inspectierapport : 23-01-2023 

Zienswijze houder : 01-02-2023 

Vaststelling inspectierapport : 02-02-2023 

Verzenden inspectierapport naar houder : 02-02-2023 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 02-02-2023 

Openbaar maken inspectierapport : 07-02-2023 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

 

Wederom zijn we erg blij met geen handhaving voor deze locatie. Wij zullen ook dit jaar weer ons 

uiterste best doen om de kwaliteit te houden zoals deze is.  

  

Onze dank voor het positieve inspectierapport 

 

 

 

 

 

 

 


