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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. 
Tijdens dit onderzoek zijn niet alle items beoordeeld, omdat er sprake is van een zogeheten risico-
gestuurd toezicht (RGT). Op basis van het model risicoprofiel zijn de onderzoeksactiviteiten 
bepaald. Deze onderzoeksactiviteiten richten zich primair op de kwaliteit van de dagelijkse praktijk, 

aangevuld met aandachtspunten uit vorige onderzoeken. 
  
Het onderzoek bestond uit een locatiebezoek, documentenonderzoek en een telefonisch interview 

met de houder, de heer Zaunbrecher. 

 
Beschouwing 
Deze beschouwing beschrijft de resultaten van dit onderzoek. Na de feiten over het kindercentrum 
(en de inspectiegeschiedenis), volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden elders in het 

rapport per domein verder uitgewerkt. 
  
Feiten over het kindercentrum 

Buitenschoolse opvang (BSO) De Wingerd, onderdeel van kinderopvangorganisatie 
MeesterZaunbrecher B.V., biedt opvang aan maximaal 50 kinderen in de leeftijd van vier jaar tot 
de leeftijd waarop het basisonderwijs voor die kinderen eindigt. De locatie is gevestigd in 

basisschool De Wingerd in Bennekom. 
  

Inspectiegeschiedenis 
Tijdens de jaarlijkse onderzoeken in 2015, 2016 en 2017 werd er aan alle onderzochte 

voorwaarden uit de Wet kinderopvang voldaan. 
  
Bevindingen op hoofdlijnen 

Tijdens het inspectiebezoek hebben de medewerkers alle voorhanden informatie verstrekt en was 
er een duidelijk beeld van de dagelijkse praktijk. 
  

Meer informatie vindt u bij de toelichtingen in het rapport. 

 
Herstelaanbod 
Tijdens het onderzoek is een herstelaanbod gedaan voor voorschriften die niet nageleefd werden. 
Dit betreft het volgende domein: Personeel en groepen. 

 
In het rapport wordt dit verder toegelicht onder het betreffende domein. 
 

Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
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. 
  

Zie voor meer informatie (verzachtende omstandigheid) de toelichting in het rapport. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 
 
De houder van een kindercentrum is verantwoordelijk voor het voeren van een zodanig 

pedagogisch beleid dat een en ander redelijkerwijs leidt tot verantwoorde kinderopvang. De houder 
draagt er zorg voor dat het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan, waarin de 
voor dat kindercentrum kenmerkende visie op de omgang met kinderen is beschreven. De houder 
draagt er verder zorg voor dat personen werkzaam bij een kindercentrum in de praktijk handelen 

naar het door de houder vastgestelde pedagogisch beleidsplan. 
  
Naast de inhoudelijke beoordeling van pedagogisch beleidsplan, is de pedagogische praktijk 

geobserveerd en beoordeeld. 
  
 

Pedagogisch beleid 
 
Het pedagogisch beleidsplan van locatie De Wingerd (versie maart 2018) is op de locatie 
inzichtelijk. 

  

De houder hanteert een algemeen pedagogisch beleidsplan, waarin het binnen de organisatie 
geldende beleid staat. Daarnaast hanteert elke locatie haar eigen pedagogisch werkplan met het 

locatiegebonden beleid. Het locatiegebonden beleid van BSO de Wingerd geeft samen met het 
algemeen pedagogisch beleidsplan een beschrijving van onder andere: 
  

 de wijze waarop invulling wordt gegeven aan aspecten van verantwoorde buitenschoolse 
opvang, bedoeld in artikel 2 van het Besluit kwaliteit kinderopvang; 

 Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving de wijze waarop 
bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders 

worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning; 
 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; 
 de taken die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de dagopvang kunnen 

uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid. 

  
 
Per 1 januari 2018 is binnen de Wet Kinderopvang de Wet IKK (Innovatie en Kwaliteit in de 
Kinderopvang) in werking getreden. De nieuwe inspectie-items die betrekking hebben op het 

pedagogisch beleid, maken deel uit van dit onderzoek. 
  
Conclusie 

Het pedagogisch beleidsplan voldoet aan de gestelde voorwaarden. 
 
 

Verantwoorde buitenschoolse opvang 
 
De wijze waarop de houder ervoor zorgt dat op de locatie sprake is van verantwoorde 
kinderopvang, is op basis van een observatie een interview met een beroepskracht onderzocht. 

  
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het veldinstrument 
‘observatie kindercentrum’ (opgesteld door GGD GHOR Nederland, versie januari 2015). Dit 

veldinstrument is gebaseerd op de vier onderstaande pedagogische basisdoelen uit de Wet 
Kinderopvang geldend voor alle kinderen in de kinderopvang (Riksen Walraven 2000; van 
IJzendoorn e.a. 2004): 

 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 
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geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen 
kunnen voelen; 

 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; 

 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; 

 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. 

  

Per basisdoel staat in het veldinstrument ‘observatie kindercentrum’ een aantal observatiecriteria 
waar de toezichthouder op let tijdens de observatie. Aan de hand van indicatoren uit dit 
veldinstrument heeft de toezichthouder de pedagogische praktijk beoordeeld. Indicatoren uit dit 
veldinstrument worden cursief weergegeven. Alle basisdoelen zijn tijdens de observatie duidelijk 

waargenomen. Twee basisdoelen worden middels een voorbeeld uit de praktijk hieronder 
beschreven. 
  

Feiten 
De locatie beschikt over een aantal ruimtes binnen de school: Er is een vaste groepsruimte 
beschikbaar gelegen aan de achterzijde van de school. Daarnaast maakt de BSO gebruik van de 

centrale hal (tijdens het eet- en drinkmoment) en de gymzaal gelegen in de school (voor (spel-) 
activiteiten). 
   

De observatie vond plaats na het eet- en drinkmoment in de centrale hal van de school. De 

kinderen werden geholpen bij het insmeren met anti-zonnebrandcrème voorafgaand aan het 
buitenspelen op een zomerse dag.  
  

Indicator 
Welbevinden (4-12) 
Het welbevinden van de kinderen is redelijk tot goed. De meeste kinderen zijn ontspannen en 

bezig met hun spel. De meeste kinderen genieten van de dingen die gebeuren en die zijzelf 
kunnen; ze tonen blijdschap, plezier en trots. Ze zijn met interesse bezig, alleen of met 
anderen/vriendjes. 
  

Steun krijgen (4-12) 
De meeste kinderen laten zich enthousiast maken en motiveren door de beroepskrachten; zij 
reageren op initiatieven van de beroepskracht. De meeste kinderen zijn rustig en ontspannen in 

het contact met de beroepskrachten. De kinderen schakelen de beroepskrachten in als ze hulp 
of steun nodig hebben.  
  

Praktijk 
Tijdens het buiten spelen zijn alle kinderen bezig met een activiteit: er wordt onder begeleiding van 
een beroepskracht touwtje gesprongen, er spelen kinderen in de zandbak en/of met de 
waterpomp. Twee oudere kinderen mogen zelfstandig op een veldje achter de school spelen. Een 

van de andere beroepskrachten begeleid een aantal kinderen bij een spel waarbij zij een parcours 

heeft uitgezet. De kinderen maken een ontspannen indruk en er heerst een ontspannen sfeer. De 
beroepskracht(en) maken geregeld onderdeel uit van spelsituaties. Wanneer een van de kinderen 

vraagt wat het kan gaan, biedt de beroepskracht verschillende spelopties en ook: "over 10 minuten 
kun je mij helpen met het fruit klaar maken." waarop het kind enthousiast reageert. 
  

Indicator 
Zelfredzaamheid (4-12) 
Kinderen krijgen ruimte voor zelfsturing, maar de beroepskracht is voor kinderen beschikbaar als 
hulp en ‘controlepunt’ voor wat kan en mag. Kinderen gedragen zich redelijk zelfstandig en 

zelfverantwoordelijk bij het aangaan en uitvoeren van activiteiten. 
  
Sociale oefenplaats (4-12)  

De beroepskrachten spreken kinderen aan op hun omgang met elkaar en de beroepskrachten, bij 
het aangaan en uitvoeren van activiteiten. Kinderen worden aangezet tot sociaal gedrag (bv 
elkaar helpen, op je beurt wachten, anderen laten uitpraten). 
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Praktijk 
Voor het buitenspelen krijgen de kinderen anti-zonnebrandcrème. De beroepskracht biedt het aan 
waarna de kinderen om en om zelf smeren. De beroepskracht vraagt: "(naam kind) Heb je je nek 

ingesmeerd? Vind je het goed als ik dat doe?" of "Zal ik het doen of doe je het zelf?" Wanneer een 

ander kind tussendoor iets vraagt reageert de beroepskracht op vriendelijke wijze: "Ik kan maar 
met een kind tegelijk praten.(...) Wat wil jij vertellen?" 
  

Conclusie 
Op basis van onder ander bovenstaande observaties en de interviews met de beroepskrachten kan 
geconcludeerd worden dat de houder zorg draagt voor de uitvoering van het pedagogisch 

beleidsplan. Er wordt pedagogisch verantwoorde buitenschoolse opvang geboden. 
 
Gebruikte bronnen: 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (de heer Zaunbrecher telefonisch op 02-07-
2018) 

 Interview (beroepskracht(en)) 
 Website 

 Pedagogisch werkplan (2017-2018) 
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Personeel en groepen 
 

Binnen dit domein zijn de pedagogisch medewerkers gecontroleerd op een passende 
beroepskwalificatie en een geldige verklaring omtrent het gedrag. 
  

De beroepskracht-kindratio en de basisgroepen zijn gecontroleerd aan de hand van roosters, 
presentielijsten en bezettingslijsten. Beoordeeld is of de praktijk met de theorie overeenkomt. 
  

 
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
 
Op de dag van inspectie waren er drie beroepskrachten aanwezig. De vaste beroepskrachten zijn 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang (PRK) en gekoppeld aan de houder Meester 
Zaunbrecher B.V.. De invalkracht was op moment van inspectie nog niet ingeschreven in het PRK 
en derhalve ook nog niet gekoppeld aan de houder. De medewerker beschikt wel over een geldige 

verklaring omtrent het gedrag (VOG). 
  
Herstelaanbod 

In het kader van herstelaanbod is de houder in de gelegenheid gesteld bovengenoemde 
overtreding te herstellen. Op 02-07-2018 heeft de toezichthouder het PRK opnieuw geraadpleegd 
waarbij is vastgesteld dat binnen de afgesproken termijn (1 week) de houder de tekortkoming 
heeft hersteld. Bij het raadplegen van het personenregister kinderopvang is gebleken dat 

desbetreffende persoon op 28-06-2018 alsnog is ingeschreven en gekoppeld. 
  

Conclusie 

Er wordt, na herstelaanbod, voldaan aan de voorwaarden. 
  
De voorwaarde: 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 kan niet binnen een herstelaanbod worden hersteld daar de 
werkzaamheden op de dag van inspectie reeds waren aangevangen. 
 

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

 
 

 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)  
   

 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde na 
herstelaanbod, is voldaan: 
 

 
 



 

8 van 14 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 28-06-2018 

BSO de Wingerd te Bennekom 

 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, bedoeld in artikel 1.48d van de 
Wet. De verklaring omtrent het gedrag is bij inschrijving in het personenregister 
kinderopvang niet ouder dan twee maanden. 

 
Voor personen die op 28 februari 2018 op basis van de artikelen 9a en 9b van het Besluit 
landelijk register kinderopvang en register buitenlandse kinderopvang (zoals dat geldt op 28 

februari 2018) continu worden gescreend geldt een overgangsbepaling en verwerkt de 
minister de gegevens in het personenregister kinderopvang in de periode die loopt van 1 
maart 2018 tot 1 juli 2018. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang; art 17d Regeling Wet kinderopvang; art 18a Besluit landelijk register 

kinderopvang, register buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang)  
   

 

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen 
 
Alle op de dag van inspectie werkzame beroepskrachten beschikken over een passende 
beroepskwalificatie. 

 
Aantal beroepskrachten 
 

Op de dag van inspectie zijn er 23 kinderen aanwezig, begeleid door drie beroepskrachten waarvan 
één invalkracht. Dit is conform de beroepskracht-kindratio.  
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
 
In het pedagogisch werkplan van de locatie staat dat er gewerkt wordt met basisgroepen 
bestaande uit maximaal 10 kinderen per basisgroep (versie maart 2018). 

  
Tijdens het jaarlijks onderzoek in 2017 werden er niet meer dan twintig kinderen per dag 
opgevangen en werden de groepen samengevoegd. In de afgelopen periode is de locatie in 

kindaantal gegroeid waarbij het voorkomt dat er meer dan twintig kinderen per dag worden 
opgevangen. De beroepskracht heeft een overzicht laten zien met verdeling van het aantal 

kinderen op basis van de leeftijdsopbouw in twee groepen, waaronder ook kinderen met een 

flexibel contract. Gezien het groeiende kindaantal zal er een groepsindeling gemaakt worden van 
drie groepen van maximaal 10 kinderen.  
  
Conclusie 

Er wordt voldaan aan de voorwaarde. 
 
Gebruikte bronnen: 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (de heer Zaunbrecher telefonisch op 02-07-
2018) 

 Interview (beroepskracht(en)) 

 Observaties 
 Verklaringen omtrent het gedrag 
 Diploma's beroepskrachten 
 Plaatsingslijsten 

 Presentielijsten 
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Veiligheid en gezondheid 
 

Binnen dit domein is het beleid veiligheid en gezondheid beoordeeld op inhoud en uitvoering. 
  
 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 
De houder heeft een beleidsplan veiligheid- en gezondheid opgesteld. Deze is beschikbaar op de 

locatie. 
  
Uit praktijkobservaties en interviews tijdens het inspectiebezoek blijkt dat veiligheid- en 
gezondheidsrisico's voldoende gereduceerd worden middels passende maatregelen. De 

beroepskrachten zijn op de hoogte zijn van het veiligheid- en gezondheidsbeleid. In de praktijk zijn 
geen bijzonderheden waargenomen.  
  

EHBO 
De beroepskracht geeft in het interview aan dat alle vaste beroepskrachten op deze locatie in het 
bezit zijn van een EHBO-certificaat. Van een van de op de dag van inspectie aanwezige 

beroepskrachten is een geldig EHBO-certificaat ingezien.  
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (de heer Zaunbrecher telefonisch op 02-07-

2018) 
 Interview (beroepskracht(en)) 

 Observaties 

 beleidsplan veiligheid en gezondheid (ingezien op de locatie) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder draagt er zorg voor dat 

in de buitenschoolse opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 
(art 1.49 lid 1 en 2, 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 de wijze waarop 
bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders 
worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

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, 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 minimum aantal 

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 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder a 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) 

Verantwoorde buitenschoolse opvang 

In het kader van het bieden van verantwoorde buitenschoolse opvang, draagt de houder 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) 
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Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister 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) 

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, bedoeld in artikel 1.48d van de Wet. De 

verklaring omtrent het gedrag is bij inschrijving in het personenregister kinderopvang niet ouder 
dan twee maanden. 
 
Voor personen die op 28 februari 2018 op basis van de artikelen 9a en 9b van het Besluit landelijk 

register kinderopvang en register buitenlandse kinderopvang (zoals dat geldt op 28 februari 2018) 
continu worden gescreend geldt een overgangsbepaling en verwerkt de minister de gegevens in 
het personenregister kinderopvang in de periode die loopt van 1 maart 2018 tot 1 juli 2018. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang; art 17d Regeling Wet kinderopvang; art 18a Besluit landelijk register 

kinderopvang, register buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling op basis van het 
burgerservicenummer, met de in artikel 1.50 derde lid van de Wet genoemde personen inclusief 

hemzelf. 
(art 1.48d lid 2 en 3 Wet kinderopvang) 

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen 

Beroepskrachten en beroepskrachten meertalige buitenschoolse opvang beschikken over een voor 
de werkzaamheden passende opleiding en bewijsstukken. De beroepskwalificatie-eisen en 
bewijsstukken die voor beroepskrachten worden genoemd in de meest recent aangevangen cao 

kinderopvang en de cao welzijn en maatschappelijke dienstverlening (cao sociaal werk), worden 
aangemerkt als beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken voor een passende opleiding.  
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 Wet kinderopvang; art 15 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9a lid 1 en 2 

Regeling Wet kinderopvang) 
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Aantal beroepskrachten 

De verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 
kinderen in een basisgroep (beroepskracht-kindratio) wordt bepaald op grond van tabel 2 in bijlage 

1a, onderdeel b bij het besluit en de daarbij behorende rekenregels.  

Gebruik kan worden gemaakt van de rekentool op de website www.1ratio.nl  
 
In afwijking hiervan kunnen voor en na de dagelijkse schooltijd alsmede gedurende vrije middagen 

van de basisschool voor ten hoogste een half uur per dag minder beroepskrachten worden ingezet, 
met dien verstande dat ten minste de helft van het aantal beroepskrachten wordt ingezet. 
 

Indien bij buitenschoolse opvang per dag ten minste tien aaneengesloten uren opvang wordt 
geboden, kunnen, op vrije dagen van de basisschool of tijdens de schoolvakanties, in afwijking van 
het aantal minimaal in te zetten beroepskrachten, voor ten hoogste drie uren per dag minder 
beroepskrachten worden ingezet. Dit met inachtneming van de in het pedagogisch beleidsplan 

vastgestelde tijden waarop minder beroepskrachten kunnen worden ingezet dan minimaal vereist 
op grond van de beroepskracht-kindratio alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan 
wordt afgeweken.   

 
Gedurende de uren dat minder beroepskrachten worden ingezet wordt ten minste de helft van het 
aantal vereiste beroepskrachten ingezet. De afwijkende inzet kan op de dagen van de week 

verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder a en 16 lid 1, 2 en 4 Besluit kwaliteit 

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 1a, onderdeel b van het Besluit kwaliteit kinderopvang.  
Het vereiste van opvang in één basisgroep geldt niet: 

- indien kinderen bij activiteiten als beschreven in het pedagogisch beleidsplan de basisgroep 
verlaten;   
- indien met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders het kind gedurende een 

tussen houder en ouders overeengekomen periode worden opgevangen in één andere basisgroep 
dan de vaste basisgroep. 
De eis ten aanzien van de maximale groepsgrootte geldt niet indien kinderen bij activiteiten als 

beschreven in het pedagogisch beleidsplan de groep verlaten. 
(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 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 art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

De houder 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 art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 8 

Regeling Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : BSO de Wingerd 

Website : http://www.sportbsodethuisclub.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000024974676 
Aantal kindplaatsen : 50 

 
Gegevens houder 
Naam houder : MeesterZaunbrecher B.V. 

Adres houder : Straatweg 19 a 
Postcode en plaats : 3603CV Maarssen 
Website : www.sportbsodethuisclub.nl 
KvK nummer : 55309747 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden 
Adres : Postbus 5364 

Postcode en plaats : 6802EJ ARNHEM 

Telefoonnummer : 0800-8446000 
Onderzoek uitgevoerd door :  Nancy Bakkeren 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Ede 
Adres : Postbus 9022 
Postcode en plaats : 6710HK EDE GLD 

 
Planning 
Datum inspectie : 28-06-2018 

Opstellen concept inspectierapport : 05-07-2018 
Zienswijze houder : 10-07-2018 
Vaststelling inspectierapport : 13-07-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 13-07-2018 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 13-07-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 20-07-2018 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

Gezien alle nieuwe wet- en regelgeving in de kinderopvang vanaf januari jl. zijn wij verheugd en 
ook best trots dat we op pedagogisch vlak aan alle vereisten voldoen. Ook ons beleid op het 
gebied van veiligheid en gezondheid is verantwoord volgens de inspecteur.  

 
Iedereen die bij ons werkzaam is, heeft een geldige verklaring omtrent gedrag (VOG). Bijkomende 
eis in de nieuwe wet- en regelgeving is dat een persoon ook gekoppeld is aan de 

kinderopvangorganisatie. Dit laatste was nog niet gebeurd bij een oproepkracht die werkzaam was 
op BSO De Wingerd tijdens de inspectie. Deze oproepkracht was pas een week werkzaam bij De 
Thuisclub, uiteraard vanaf dag 1 met een geldig VOG, waardoor deze persoon in combinatie met 
de afgeronde opleiding rechtsgeldig werkzaam mocht zijn in de kinderopvang. De koppeling is 

dezelfde dag direct door ons uitgevoerd. In het vervolg zullen wij er waakzaam voor zijn dat de 
koppeling voor de start van de eerste werkdag zal plaatsvinden.  
 

De directie van BSO De Thuisclub 

 
 

 
 
 

 

 
 

 


