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Het onderzoek 

 

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 

 

Op dinsdag 13 juli 2021 is BSO (buitenschoolse opvang) BSO Pindakaas in opdracht van de 

gemeente Oost Gelre bezocht voor een jaarlijks onderzoek op basis van risico-gestuurd toezicht. 

Het onderzoek heeft zich met name gericht op de kwaliteit van de dagelijkse praktijk. 

Beschouwing 

De beschouwing geeft uitleg over het toezicht kinderopvang en beschrijft de resultaten bij het 

uitgevoerde onderzoek. Na de feiten over de buitenschoolse opvang en de inspectiegeschiedenis, 

volgen de bevindingen op hoofdlijnen. Deze worden in het rapport per domein verder uitgewerkt. 

 

BSO Pindakaas is gevestigd in een pand waar ook een KDV van dezelfde houder is gevestigd. Deze 

locatie heeft 30 kindplaatsen in de leeftijd van 4 t/m 7 jaar opgesplitst is twee basisgroepen, te 

weten: 4 t/m 5 jaar en 6 t/m 7 jaar. Opvang is flexibel. De kinderen die hier worden opgevangen 

maken gebruik van twee contracten. 

 

Er heeft een praktijkobservatie en een interview op locatie plaatsgevonden met de beroepskracht. 

Daarnaast is er mailcontact geweest met de houder. Er is coöperatief meegewerkt aan dit 

inspectieonderzoek. 

 

In 2020 heeft er in verband met de Corona maatregelen geen bezoek plaatsgevonden. 

 

Inspectiegeschiedenis 

• 23 mei 2016; jaarlijks onderzoek: Overtredingen pedagogisch beleid, de groepsgrootte en 

werken met basisgroepen. 

• 28 maart 2017; jaarlijks onderzoek: Handhaving op pedagogisch beleid, de pedagogische 

praktijk komt niet overeen met het pedagogisch beleid. 

• 13 november 2017; nader onderzoek op pedagogisch beleid, de overtreding is opgeheven.    

• 24 april 2018; jaarlijks onderzoek: Er wordt voldaan aan de eisen van de Wet Kinderopvang. 

• 4 november 2019; jaarlijks onderzoek. Er wordt voldaan aan de eisen van de Wet 

Kinderopvang. 

 

Huidige bevindingen 

Tijdens dit jaarlijkse onderzoek op dinsdag 13 juli zijn er geen overtredingen geconstateerd. 

Verdere toelichting is te lezen in het rapport. 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder 

duidelijk hoe hij/zij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent: 

Het bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden 

en de overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft de houder onderwerpen zoals de indeling 

en grootte van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid. 

 

De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch 

beleid. 

 

Van de beoordeelde eisen staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.   

Pedagogisch beleid 

Elk kindercentrum dient over een pedagogisch beleidsplan te beschikken. De houder draagt er zorg 

voor dat er in het kindercentrum conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. De inhoud 

van het pedagogisch beleidsplan dient aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Tijdens het 

onderzoek is het pedagogisch beleidsplan aan de praktijk getoetst. 

  

BSO Pindakaas 4-7 jaar beschikt over een pedagogisch beleidsplan (versie juli 2021). De houder 

van een kindercentrum draagt er zorg voor dat in de buitenschoolse opvang conform het 

pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld.   

Pedagogische praktijk 

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

biedt verantwoorde buitenschoolse opvang, 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. 

 

Bij algemene maatregel van bestuur zijn nadere regels gesteld met betrekking tot deze aspecten 

van verantwoorde kinderopvang, namelijk: 

 

A. De houder draagt er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase 

waarin kinderen zich bevinden, op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt 

omgegaan. Er is respect voor de autonomie van kinderen, grenzen worden gesteld aan en 

structuur wordt geboden voor het gedrag van kinderen. Dit gebeurt op een manier dat kinderen 

zich emotioneel veilig en geborgen kunnen voelen. 
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B. De houder draagt er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase 

waarin kinderen zich bevinden, kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van: 

• motorische vaardigheden; 

• cognitieve vaardigheden; 

• taalvaardigheden; 

• creatieve vaardigheden. 

Dit gebeurt zodanig dat kinderen in staat worden gesteld steeds zelfstandiger te functioneren in 

een veranderende omgeving. 

 

C. De houder draagt er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase 

waarin kinderen zich bevinden, kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen 

spelenderwijs sociale kennis en vaardigheden worden bijgebracht. Kinderen worden in staat gesteld 

steeds zelfstandiger relaties met anderen op te bouwen en te onderhouden. De kinderen komen 

van zes verschillende scholen, worden opgehaald of gebracht, ze weten elkaar te vinden. 

 

D. De houder draagt er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase 

waarin kinderen zich bevinden, 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. 

 

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

plaatsgevonden van dit wetsartikel.   

 

Het oordeel ten aanzien van de verantwoorde buitenschoolse opvang is tot stand gekomen door 

een veelheid aan waarnemingen tijdens de observatie van de pedagogische praktijk. 

 

De praktijkobservatie is uitgevoerd op dinsdag 13 juli 2021. Bij aanvang van het 

inspectieonderzoek komen de kinderen uit school. Er heeft een observatie plaatsgevonden tijdens 

de start van de opvang, het eet- en drinkmoment en een activiteiten op de groep.  

 

Op alle aspecten van verantwoorde kinderopvang is toegezien, de observaties van twee aspecten 

staan beschreven: 

 

A. Er wordt op een sensitieve en responsieve manier met kinderen omgegaan. Er is respect voor 

de autonomie van kinderen, grenzen worden gesteld aan en structuur wordt geboden voor het 

gedrag van kinderen. Dit gebeurt op een manier dat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen 

kunnen voelen. 

 

Observatie 

De beroepskracht begroet de kinderen en kent de kinderen bij naam. Ze heeft korte gesprekjes 

met de kinderen waarbij beiden bijdragen aan de voortgang en inhoud van het gesprek. Er is 

verbaal en non-verbaal contact. De beroepskracht neemt de tijd voor deze gesprekken. Wat 

hebben jullie gedaan op school? Hoe was het? De kinderen reageren enthousiast. Enkele kinderen 

gaan in de bouwhoek en verkleedhoek spelen de andere kinderen willen een vlaggetje maken. De 

kinderen komen tot spel, en de beroepskracht geeft ondersteuning. Er is communicatie, de 

kinderen zoeken de beroepskracht op om hun ideeën te delen. Ze is belangstellend en vraagt door 

als kinderen iets vertellen. Er is een aangename sfeer, de kinderen worden gehoord en gezien.   
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B. Kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 

vaardigheden worden bijgebracht. Kinderen worden in staat gesteld steeds zelfstandiger relaties 

met anderen op te bouwen en te onderhouden. 

 

Observatie: 

De kinderen zijn deel van de groep. Beroepskrachten maken de verbinding tussen kinderen; een 

kind dat net nieuw is op de groep wordt gekoppeld aan een ander kind. Interactie tussen kinderen 

wordt gestimuleerd. Kinderen zoeken elkaar op. Materialen en activiteiten dragen ertoe bij dat 

kinderen komen tot samenspel en samenzijn. Aan kinderen worden eigen mogelijkheden geboden; 

kinderen bedenken zelf wat ze willen doen. Beroepskrachten begeleiden waar nodig en zetten zich 

in voor een goede sfeer. Tevens is er aandacht besteed aan de inrichting van de ruimtes. De 

kinderen willen vanmiddag vlaggetjes maken om de groepsruimte te versieren, Pindakaas viert 

feest 10 jarig bestaan. 

 

Conclusie:  

BSO Pindakaas 4-7 jaar biedt verantwoorde buitenschoolse opvang. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview (Beroepskrachten) 

• Observatie(s) (13 juli 2021) 

• Pedagogisch beleidsplan 
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Personeel en groepen 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

Binnen de buitenschoolse opvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste 

basisgroepen. Er moet voldoende personeel op elke groep zijn. Hoeveel beroepskrachten nodig 

zijn, is afhankelijk van het aantal kinderen en hun leeftijd. 

 

Elke beroepskracht moet een geldig diploma hebben en ingeschreven staan in het Personenregister 

Kinderopvang. Een pedagogisch beleidsmedewerker begeleidt de beroepskrachten in hun werk. 

 

In de basisgroepen spreken de beroepskrachten Nederlands met elkaar en met de kinderen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Bevindingen 

De wijze waarop de houder zijn beleid voert met betrekking tot de continue screening van haar 

personeel, is op basis van een steekproef onderzocht. De steekproef is bepaald door te toetsen of 

het personeel dat tijdens het toezichtbezoek op de locatie werkzaam is, staat ingeschreven in het 

PRK. 

  

Tijdens het toezichtbezoek heeft de toezichthouder de inschrijvingen in het PRK ingezien. Voor het 

personeel dat op basis van de steekproef is onderzocht, geldt dat zij staan ingeschreven in het PRK 

en zijn gekoppeld aan de houder. Dit voldoet aan de gestelde eisen. 

  

Conclusie 

De personeelsleden die in de steekproef van het onderzoek zijn opgenomen, staan ingeschreven in 

het PRK conform de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang. 

Opleidingseisen 

Bevindingen 

De wijze waarop de houder zijn beleid voert met betrekking tot de beroepskwalificaties, is op basis 

van een steekproef onderzocht. De steekproef is bepaald door te toetsen of de beroepskrachten die 

tijdens het toezichtbezoek op de locatie werkzaam zijn, beschikken over een voor de 

werkzaamheden passende opleiding overeenkomstig de voorwaarden van de meest recent 

aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 

  

De aanwezige beroepskrachten zijn passend gekwalificeerd volgens cao-kinderopvang. 

  

De pedagogisch beleidsmedewerker/coach beschikt over een voor de werkzaamheden passende 

opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal 

Werk. 

  

Conclusie: 

De medewerkers die in de steekproef van het onderzoek zijn opgenomen, beschikken over een 

passende beroepskwalificatie conform de cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
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Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 

stagiaires 

Deze locatie heeft twee basisgroepen en opvang is flexibel.  

 

In het beleid staat: 

Pindakaas hanteert twee vaste basisgroepen, die zijn samengesteld uit kinderen van ongeveer 

dezelfde leeftijd.  

 

Indeling basisgroepen: 

- een basisgroep van kinderen in de leeftijd van 4 en 5 jaar; 

- een basisgroep van kinderen in de leeftijd van 6 en 7 jaar. 

 

In een basisgroep verblijven maximaal 20 kinderen. We verblijven met deze twee basisgroepen in 

dezelfde ruimte. Gezamenlijk zijn we tot maximaal 30 kinderen in dezelfde ruimte. De 

basisgroepen kunnen worden gecombineerd op het moment dat er op beide groepen samen minder 

dan 22 kinderen aanwezig zijn en daarvan maximaal 18 kinderen 4 t/m 6 jaar zijn.  

 

Flexibiliteit is een kernwaarde van Pindakaas. De dagopvang van kinderen vraagt om flexibiliteit. 

Wij spelen graag in op de behoeftes van ouder en kind. 

 

Op basis van een steekproef van de aanwezigheidslijsten en roosters blijkt dat de verhouding 

tussen het aantal beroepskrachten en de aanwezige kinderen (beroepskracht-kindratio) in 

overeenstemming is met de daaraan gestelde eisen. 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

BSO Pindakaas 4-7 jaar heeft twee basisgroepen, opvang wordt flexibel aangeboden. Er worden 

maximaal 30 kinderen opgevangen in de BSO groepsruimte.  

 

De beroepskracht-kindratio (BKR) is berekend aan de hand van de presentielijsten en roosters 

waarbij rekening wordt gehouden met de leeftijd van de kinderen. Door middel van een steekproef 

zijn de roosters en presentielijsten beoordeeld. Met behulp van www.1ratio.nl is gecontroleerd of er 

in de hiervoor genoemde weken voldoende beroepskrachten op de groepen staan. 

 

Uit de steekproef is gebleken dat de houder voldoende beroepskrachten inzet voor het aantal 

aanwezige kinderen. 

 

Houder geeft aan; aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. 

• Aan alle kinderen die overgaan van de peutergroep naar de BSO wordt een nieuwe mentor 

gekoppeld. Er is altijd een overdracht tussen de oude en de nieuwe mentor; 

• De mentor staat ook gekoppeld in Konnect, waardoor ouders in de ouder-app kunnen zien wie 

de mentor is van hun kind; 

• Bij de BSO is het mentorschap minder intensief dan op het KDV 0-4 jaar. Wel is de mentor 

degene die het kind goed kent en het meest ziet. Ook is hij of zij het aanspreekpunt voor 

ouders. Dit is ook zo omschreven in ons beleidsplan en Werk & Weet plan voor de pedagogisch 

medewerkers; 

• Naast het mentorschap heb ik als pedagoog en beleidsmedewerker maandelijks een overleg 

met de manager BSO over signalen bij kinderen en eventuele oudercontacten. Tijdens de 

afwezigheid van de vaste mentor, zoals nu het geval is i.v.m. zwangerschap maken we een 

verdeling van de mentorkinderen. Ouders worden via een berichtje in de ouderapp op de 

hoogte gesteld wie de tijdelijke mentor is, dit wordt deze week afgerond. 
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Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

• Interview (Beroepskrachten) 

• Observatie(s) (13 juli 2021) 

• Personenregister Kinderopvang 

• Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 

• Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 
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Accommodatie 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De binnenruimte en de buitenruimte moeten groot genoeg zijn. Ook zijn de ruimtes voor de 

kinderen veilig en toegankelijk. De inrichting van de ruimtes stimuleert de kinderen om te spelen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Eisen aan ruimtes 

De binnenspeelruimte is toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en 

de leeftijd van de op te vangen kinderen. 

 

Binnenruimtes 

Aangeleverde m2 binnenspeelruimte is 125,2 m2. 

Dit voldoet om 30 kinderen op te vangen.  

 

Buitenspeelruimte 

De aangeleverde buitenspeelruimte die men ter beschikking heeft is 233,89m², deze is 

aangrenzend, ingericht en omheind. Verder zijn er afspraken gemaakt omtrent gebruik en 

toezicht.  

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

• Plattegrond 

• Pedagogisch beleidsplan 

• Informatie beschikbare buitenruimte 
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Ouderrecht 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:  

 

De houder moet ouders informeren over een aantal onderwerpen, zoals: het pedagogisch beleid, 

de groepsgrootte, het aantal beroepskrachten per groep, de opleidingseisen van beroepskrachten, 

het veiligheids- en gezondheidsbeleid en de klachtenregeling. Ouders hebben adviesrecht over een 

aantal onderwerpen binnen de opvang. 

De houder laat de ouders en het personeel weten waar zij het inspectierapport kunnen vinden. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Informatie 

 

Bevindingen 

De houder informeert de ouders over het te voeren beleid door middel van onder andere de 

website, intake, per mail en nieuwsbrieven.  

 

De ouders worden geïnformeerd over het meest recente inspectierapport, deze is op de website in 

te zien. 

 

De houder brengt de mogelijkheid om geschillen aan de geschillencommissie voor te leggen door 

middel van informatie op de website onder de aandacht van ouders. 

 

De houder informeert de ouders door middel van het pedagogisch beleid over de tijden waarop er 

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

 

Gebruikte bronnen 

• Interview (Beroepskrachten) 

• Informatiemateriaal voor ouders 

• Website 
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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, 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
 

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 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 waar kinderen worden opgevangen; 

d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 

de kinderen die worden opgevangen; 

e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd 

hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn 

of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 

 

Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 
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Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het 

personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder van een kindercentrum kan de 

persoon zijn werkzaamheden aanvangen. 

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

 
 

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 Wet kinderopvang; art 15 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9a lid 1 en 2 

Regeling Wet kinderopvang) 

 

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding 

zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; 9a lid 3 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 tabel 2 in bijlage 1, onderdeel b, bij het 

besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels; 

- Indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de basisgroep 

verlaten, leidt dit niet tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit 

buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten, ten 

opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit; 

- in afwijking hiervan op grond van het Besluit kwaliteit kinderopvang art.16 lid 4 minder 

beroepskrachten zijn ingezet; 

- gedurende de buitenschoolse opvang maximaal een derde deel van het totaal minimaal aantal op 

het kindercentrum in te zetten beroepskrachten bestaat uit beroepskrachten in opleiding of 

stagiairs. Het minimaal op het kindercentrum in te zetten aantal beroepskrachten wordt gevormd 

door de optelsom van het op grond van artikel 16 van het Besluit kwaliteit kinderopvang minimaal 

aantal in te zetten beroepskrachten op de afzonderlijke basisgroepen. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2, 3, 4 en 8 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) 
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Accommodatie 

 

Eisen aan ruimtes 

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

opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht 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) 

 

Ouderrecht 

 

Informatie 

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 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) 

 

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 grond van de beroepskracht-kindratio. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : BSO Pindakaas 4-7 

Website : http://www.kdvpindakaas.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000022754407 

Aantal kindplaatsen : 30 

 

Gegevens houder 

Naam houder : KDV/BSO Pindakaas B.V. 

Adres houder : Bisschop Philip Roveniusstraat 2 

Postcode en plaats : 7141 KS Groenlo 

KvK nummer : 56851200 

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. C. te Boekhorst 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Oost Gelre 

Adres : Postbus 17 

Postcode en plaats : 7130 AA LICHTENVOORDE 
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Planning 

Datum inspectie : 13-07-2021 

Opstellen concept inspectierapport : 21-07-2021 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 23-07-2021 

Verzenden inspectierapport naar houder : 23-07-2021 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 23-07-2021 

Openbaar maken inspectierapport : 28-07-2021 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

 

De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen. 

 

 

 

 

 

 

 


