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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 Kelnarij 42 heeft ook als naam BSO de Driehoek. De naam BSO De Driehoek wordt door de
organisatie gebruikt op bijvoorbeeld de website en in het pedagogisch beleid. Dit kan verwarring
geven aan ouders en anderen.
Buitenschoolse opvang BSO Kelnarij 42 maakt onderdeel uit van kinderopvang-organisatie
Kiekeboe. Stichting Kiekeboe heeft verschillende kindercentra en BSO’s in de gemeente Putten.
Op deze locatie bevindt zich behalve de BSO ook een peuteropvanggroep. Het gebouw is
uitsluitend in gebruik voor het opvangen van kinderen. Het is voorzien van een buitenruimte die
geheel om het gebouw heen is gelegen.
De BSO is geregistreerd met vijftig kindplaatsen. Dit aantal geregistreerde kindplaatsen is met
name van belang op de donderdag.
Zowel de houder als de beroepskrachten hebben een coöperatieve houding gedurende het
inspectie-onderzoek.
Inspectiegeschiedenis
Jaarlijks onderzoek 2016
7-3-2016; Er zijn overtredingen geconstateerd op de domeinen "pedagogisch beleid" en "veiligheid
en gezondheid". Tijdens het nader onderzoek op 11-7-2016 zij n de overtredingen hersteld.
Jaarlijks onderzoek 2017
30-11-2017; Er wordt voldaan aan de onderzochte kwaliteitsvoorschriften bij dit jaarlijks
onderzoek.
Jaarlijks onderzoek 2018
3-7-2018; Er wordt voldaan aan de onderzochte kwaliteitsvoorschriften bij dit jaarlijks onderzoek.
Bevindingen op hoofdlijnen
Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat niet aan wettelijke voorschriften wordt voldaan in de
domeinen; 'Pedagogisch klimaat' en 'Personeel en groepen'.
In onderstaand inspectierapport is verdere toelichting te lezen.

Advies aan College van B&W
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder er zorg voor dat in de
opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld, waarbij invulling wordt gegeven
aan wettelijke aspecten van verantwoorde kinderopvang.
Om een helder beeld te krijgen van beleid, visie en praktijk is een observatie uitgevoerd.
Pedagogisch beleid
De houder heeft een algemeen pedagogisch beleidsplan voor de gehele organisatie. 'Pedagogisch
beleidsplan Stichting Kinderopvang Kiekeboe Putten, versie 20-3-2019'.
Bijlage 7 van dit beleidsplan is een werkplan voor BSO 'De Driehoek', locatie Kelnarijstraat.
De volgende onderwerpen worden voldoende beschreven:
•
de wijze waarop bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden
gesignaleerd en ouders worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere
ondersteuning.
•
wennen
•
extra dagdelen afnemen
De volgende voorwaarden worden niet, voldoende concreet, beschreven:
•
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. Er staat niet
concreet beschreven hoe de mentor de verkregen informatie met de ouders bespreekt. Er
staat wel beschreven dat bij de start verteld wordt wie de mentor van een kind is.
•
een concrete beschrijving van de werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de
basisgroepen. Er is een beschrijving van de werkwijze/ het dagritme. Er is niet concreet
beschreven hoe groot de maximale omvang van een basisgroep is en hoe de verdeling in
leeftijd is van de basisgroepen. In bijlage 7 staat wel benoemd dat de maximale grootte van
een stamgroep 20 is. In de buitenschoolse opvang is er geen sprake van stamgroepen, maar
van basisgroepen. Er staat beschreven dat als er meer dan 20 kinderen zijn er een tweede
groep geopend is. Tijdens de inspectie op 7-3-2019 waren de kinderen verdeeld in 4 groepen.
•
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. Gedurende
vakantiedagen en studiedagen is de opvang langer dan 10 uur geopend. Er wordt dan
samengevoegd met de andere BSO-locatie. Er staat alleen benoemd dat de afwijking alleen
aan het begin en einde van de dag is en tijdens de pauzes.
•
een concrete beschrijving van de aard en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen
de basisgroep kunnen verlaten. Er staat wel voor de stamgroepen van het kinderdagverblijf
beschreven wanneer ze de stamgroep kunnen verlaten, maar er staat niets voor de basisgroep
van de BSO beschreven.
•
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. Er staat beschreven dat er stagiaires en vrijwilligers aanwezig kunnen zijn.
Tijdens de inspectie op 7-3-2019 was er ook een stagiaire op de locatie aanwezig. Er staats
niet vermeld over de taken en begeleiding van stagiaires en vrijwilligers.
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•

een concrete beschrijving van de omgang met de basisgroep bij activiteiten in groepen groter
dan dertig kinderen. In het pedagogisch beleid staat beschreven dat er maximaal 40 kinderen
zijn, de locatie staat geregistreerd voor 50 kindplaatsen. Het is dus mogelijk dat er activiteiten
plaatsvinden in groepen groter dan 30 kinderen. Hier staat niets over beschreven. 'Jong
Putten' komt activiteiten aanbieden, dit kan ook in grotere groepen zijn.

Conclusie:
Uit onderzoek is naar voren gekomen dat niet aan wettelijke voorschriften wordt voldaan.
Uit bovenstaande constatering(en)/ bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is
voldaan:

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)

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, 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 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de
aard en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de basisgroep kunnen verlaten.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder b 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)

5 van 15
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 07-03-2019
BSO Kelnarij 42 te Putten

Pedagogische praktijk
Het bieden van verantwoorde dagopvang
Een houder van een kindercentrum biedt verantwoorde dagopvang, 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 (art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2
Wet kinderopvang; art 11 Besluit kwaliteit kinderopvang).
Binnen het domein 'Pedagogisch klimaat' is een observatie uitgevoerd naar de uitvoering van het
pedagogisch beleidsplan in de praktijk. Het oordeel ten aanzien van de verantwoorde kinderopvang
is tot stand gekomen door een veelheid aan waarnemingen tijdens de observatie van de
pedagogische praktijk. Voor deze observatie is gebruik gemaakt van het ‘Veldinstrument observatie
pedagogische praktijk 4-12 jaar’, opgesteld door GGD GHOR Nederland/Nederlands Jeugdinstituut.
Om te toetsen of in de praktijk gehandeld wordt conform het pedagogisch beleid heeft een
observatie plaatsgevonden. Op de volgende aspecten van verantwoorde dagopvang is toegezien:
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.
B. Kinderen worden spelenderwijs uitgedaagd in de ontwikkeling van:
Motorische vaardigheden; cognitieve vaardigheden; taalvaardigheden; creatieve vaardigheden. Dit
gebeurt zodanig dat kinderen in staat worden gesteld steeds zelfstandiger te functioneren in een
veranderende omgeving.
C. 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.
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.
De observatie heeft plaatsgevonden op een donderdag. Er waren 4 groepen geopend. De volgende
momenten zijn geobserveerd:
•
Vrij spelen
•
Fruitmoment
•
Buiten spelen
Per competentie staat in het veldinstrument ‘observatie kindercentrum’ een aantal
observatiecriteria waar op gelet wordt bij de observatie. Tijdens de observatie zijn drie
competenties, van de hierboven beschreven aspecten, duidelijk in de praktijk naar voren gekomen.
Kinderen worden in de observatie 'X' genoemd.
Observatie A
De beroepskrachten communiceren met de kinderen
Kennen/herkennen
Een beroepskracht van de peuteropvang werkte die middag ook op de BSO. Ze ging samen met
een stagiaire de kinderen van de naastgelegen school ophalen. Een kind komt zeggen dat ze ook
naar de BSO moet vandaag. De beroepskracht weet het niet en zegt dat ze niet op de lijst staat.
Uiteindelijk komt haar vader er aan en gaat ze mee naar huis. Daarna komt weer een kind
vertellen dat ze ook naar de BSO moet. De beroepskracht zegt: "Wie ben jij dan? Ik ken jou niet.
Nou, ga ook maar mee dan." De beroepskracht geeft het kind een hand en neemt haar mee naar
de BSO.
Begroeten
De meeste kinderen worden individueel begroet. "He, hoi wat leuk." en "He, hebben jullie mooie
paraplu's?" De beroepskracht geeft ze een aai over hun bol.
Sommige komen met meer tegelijk aan en dan worden ze als groepje begroet. "Dag jongens.
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Respectvol contact
Gedurende de inspectie hebben de beroepskrachten diverse gesprekjes met de kinderen. Beide
dragen bij aan de voortgang van het gesprek. De onderwerpen van de gesprekken waren
bijvoorbeeld; doktersbezoek, afzwemmen stickers op een peer, verloren tand en Griekse yoghurt.
De beroepskrachten hebben een vertrouwde relatie met de kinderen
Contact/affectie
De beroepskrachten laten merken dat ze de kinderen accepteren zoals ze zijn. Ze geven
complimentjes, maken grapjes en knuffelen. Als een beroepskracht langs een kind loopt glimlacht
ze naar het kind en aait hem over zijn bol.
Observatie B
Kinderen hebben de mogelijkheid om (leer)ervaringen op te doen dankzij de groep, spelmateriaal,
activiteitenaanbod en inrichting
Programma
Het programma bestaat uit vrij spel en gestructureerde individuele en groepsactiviteiten. De
activiteiten zijn gevarieerd en bieden zowel rustmomenten als uitdaging.
Er was een medewerker van 'Jong Putten' om een sportieve activiteit aan te bieden aan de
kinderen. De kinderen mochten zelf kiezen of ze mee wouden doen. Het was een activiteit waarin
zowel voor de jonge als de oudere kinderen ruimte was. Veel kinderen kozen ervoor om mee te
doen. De kinderen waren enthousiast. Zelfs toen het regende bleven de kinderen buiten om deze
activiteit te doen.
Binnen waren de kinderen op veel verschillende plekken aan het spelen. In het gebouw zijn 5
aparte ruimtes die de kinderen kunnen gebruiken. Er werd gespeeld bij de zandtafel, een boekje
gelezen, in het speellokaal met allerlei kussen, schooltje werd gedaan, er werd getekend en
geverfd. Buiten werd een activiteit aangeboden en kon je bijvoorbeeld skeeleren en skelteren.
Observatie D
Afspraken, regels en omgangsvormen zijn herkenbaar aanwezig en worden toegepast.
Uitleg en instructie
De beroepskracht geeft op verschillende momenten aanwijzingen in wat een kind wel en niet mag,
of wat ze van het kind verwacht.
"'X', ik was nog even met 'Y' aan het praten. Even wachten."
"'X', je mag eerst even de schaar en potloden opruimen en dan ga ik een groot stuk papier voor je
pakken."
"Ik zie dat je met je voeten op de stoel staat en dat vind ik niet goed. Omdat ik denk dat je dan
gaat vallen."
Conclusie:
De houder draagt zorg voor het bieden van verantwoorde dagopvang zoals gedefinieerd in de Wet
kinderopvang.
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 11 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Gebruikte bronnen:
•
Interview (beroepskrachten)
•
Observatie(s)
•
Pedagogisch beleidsplan
•
Pedagogisch werkplan
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Personeel en groepen
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'Personeel en groepen'. Per aspect
worden eerst de gegevens beschreven over het kinderdagverblijf. Daarna volgt een oordeel op
basis van de wettelijke criteria.
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
De beroepskrachten, stagiaire en medewerker van 'Jong Putten' zijn ingeschreven in het
Personenregister Kinderopvang, gekoppeld aan de houder en in het bezit van een juiste verklaring
omtrent het gedrag.
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires
Uit een steekproef blijkt dat de beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals
opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.
Pedagogisch beleidsmedewerker
De pedagogisch beleidsmedewerker beschikt over een MBO SPW diploma. De pedagogisch
beleidsmedewerker heeft een bewijs overlegd waarin wordt aangegeven dat ze op 30 maart 2018
is ingeschreven voor de opleiding HBO Associate Degree Kinderopvang 2.0
De pedagogisch beleidsmedewerker heeft een functieomschrijving aangeleverd waarin de inhoudt
van de functie duidelijk wordt beschreven. Deze stafmedewerker is al langer in dienst van de
organisatie.
Omdat de beleidsmedewerker zich voor 1 januari 2019 heeft ingeschreven voor deze opleiding en
in de functie was aangesteld voor 1 januari 2019 is de overgangsregeling van toepassing.
De einddatum van de overgangsbepaling is 1 januari 2021. Dan moet aan de eis van het vereiste
diploma/getuigschrift voldaan zijn.
Aantal beroepskrachten
Tijdens de inspectie op 7-3-2019 waren er in totaal 32 kinderen en 4 beroepskrachten.
Groep
A
B
C
D

Ruimte
BSO oudste kinderen
Hal
BSO-ruimte
PO-ruimte

Aantal kinderen
10
7
9
6

Aantal beroepskrachten
1
1
1
1

Er wordt voldaan aan de beroepskracht-kind ratio.
Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers
De houder heeft de wijze waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch
beleidsmedewerkers moeten worden ingezet schriftelijk vastgelegd.
De houder heeft vier kindercentra en het totaal aan fte is bepaald op 12fte. De houder geeft aan
dat het totaal voor coaching in te zetten aantal uur 320 is.
Aandachtspunt
De houder moet het nog inzichtelijk maken voor de beroepskrachten en ouders.
De houder heeft nog geen verdeling gemaakt waarin inzichtelijk is dat iedere beroepskracht
jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van de werkzaamheden.
In 2020 kan onderzocht worden of iedere beroepskracht coaching heeft ontvangen.
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Stabiliteit van de opvang voor kinderen
In het pedagogisch beleidsplan wordt aangegeven dat er 1 basisgroep is en dat er een tweede
groep gevormd wordt als er meer dan 20 kinderen zijn.
Tijdens de inspectie op 7-3-2019 waren de kinderen verdeeld in 4 basisgroepen. De grootste groep
was met 10 kinderen. Het was niet geheel duidelijk bij de kinderen wie waar kon gaan zitten. De
kinderen die later in de middag naar zwemles gingen zaten in een groep in de hal en de oudste
kinderen zaten in een aparte groep.
Conclusie:
Uit onderzoek is naar voren gekomen dat niet aan de wettelijke voorschriften wordt voldaan met
betrekking tot de stabiliteit van de opvang voor kinderen.
Uit bovenstaande constatering(en)/ bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is
voldaan:

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)

Gebruikte bronnen:
•
Interview (beroepskrachten)
•
Observatie(s)
•
Personen Register Kinderopvang
•
Diploma(s)/kwalificatie(s) beroepskrachten
•
Pedagogisch beleidsplan
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Veiligheid en gezondheid
Uit de wet kinderopvang vloeien bepalingen voort die stellen dat de houder moet zorgdragen voor
kinderopvang in een veilige en gezonde omgeving.
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
Uit een steekproef blijkt dat de houder van een kindercentrum heeft er zorg voor gedragen dat er
gedurende de dagopvang 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.
Ook de beroepskracht die met de kinderen naar zwemles ging is in het bezit van een juist
certificaat voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen.
Gebruikte bronnen:
•
Interview (beroepskrachten)
•
Observatie(s)
•
EHBO-certificaten

10 van 15
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 07-03-2019
BSO Kelnarij 42 te Putten

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)

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, 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 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de aard
en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de basisgroep kunnen verlaten.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder b 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)

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van 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
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 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)
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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 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 exploiteert en waar
kinderen worden opgevangen;
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over
de kinderen die worden opgevangen;
e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd
hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn
of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres.
Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e
ingeschreven in het personenregister kinderopvang.
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang)

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

Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het
personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder van een kindercentrum kan de
persoon zijn werkzaamheden aanvangen.
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang)

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires
Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent
aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.
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 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.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2 en 3 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 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 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
Website
Vestigingsnummer KvK
Aantal kindplaatsen

:
:
:
:

BSO Kelnarij 42
http://www.kiekeboeputten.nl
000031927343
50

Gegevens houder
Naam houder
Adres houder
Postcode en plaats
Website
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

:
:
:
:
:
:

Stichting Kinderopvang Kiekeboe Putten
Boekweitstraat 20
3882 GN Putten
www.kiekeboeputten.nl
41035892
Ja

Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Onderzoek uitgevoerd door

:
:
:
:
:

GGD Noord- en Oost-Gelderland
Postbus 3
7200 AA Zutphen
088-4433000
R. Hanskamp

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Putten
: Postbus 400
: 3880 AK PUTTEN

Gegevens toezicht

Planning
Datum inspectie
Opstellen concept inspectierapport
Zienswijze houder
Vaststelling inspectierapport
Verzenden inspectierapport naar houder
Verzenden inspectierapport naar
gemeente
Openbaar maken inspectierapport

:
:
:
:
:
:

07-03-2019
20-03-2019
Niet van toepassing
27-03-2019
01-04-2019
01-04-2019

: 04-04-2019
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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.
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