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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 

  
De beschouwing geeft uitleg over het toezicht kinderopvang en beschrijft de resultaten bij het 
uitgevoerde onderzoek. Na de feiten over de dagopvang en inspectiegeschiedenis, volgen de 
bevindingen op hoofdlijnen. Deze worden in het rapport per domein verder uitgewerkt. 
  
  
Algemene kenmerken BSO de Speelweide: 

  
BSO de Speelweide is gevestigd in het buitengebied, locatie Steenderenseweg 25 te Hengelo GLD. 
Er wordt verzorging en opvoeding geboden aan kinderen in de leeftijd van 4 tot tot 13 jaar en 
daarnaast wordt er ook vakantieopvang aangeboden. Opvang is vooral gericht op veel buiten zijn 
en in aanraking komen met de natuur. 
  
Op 19 juli 2018 is er een jaarlijks onderzoek uitgevoerd in opdracht van gemeente Bronckhorst. Op 

moment van inspectie wordt er vakantieopvang aangeboden. De BSO heeft 20 kindplaatsen. 
  
  
Inspectiegeschiedenis: 
  
 2015, 2016 en 2017 zijn er geen tekortkomingen geconstateerd op de onderzochte 

voorwaarden. het betreft een verkort onderzoek. 
  
  
Bevindingen op hoofdlijnen: 

  
De kwaliteitseisen zijn getoetst op basis van een documentenonderzoek, observatie van de praktijk 
en interview met de houder. 

  
  
Conclusie: 
  
Deze inspectie betreft een risico gestuurd onderzoek, niet alle domeinen zijn meegenomen in de 
beoordeling. Op dit moment is er een tekortkoming geconstateerd op de volgende domeinen:  
 Personeel en Groepen 

 Veiligheid & Gezondheid 
  
Zie verder uitwerking rapport. 
  

 
Advies aan College van B&W 
 

De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
 

 



 

4 van 16 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 19-07-2018 
St. kinderopvang de Speelweide te Hengelo (Gld) 

 

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. 
  
  

Pedagogisch beleid 

 
Het pedagogisch beleid vormt de belangrijkste bron van informatie voor ouders waarin de 
opvangorganisatie de visie op de omgang met kinderen verwoordt. De wetgever heeft bepaald dat 
een aantal voorwaarden onderdeel moeten uitmaken van dit beleidsdocument. 
  
Houder heeft een locatiegericht werkplan opgesteld. Buitenschoolse opvang biedt voor- en 

naschoolse opvang aan en daarnaast kunnen de kinderen gebruik maken van vakantieopvang. 
Locatie heeft 20 kindplaatsen. 
 
Tijdens dit verkorte onderzoek is alleen voorwaarde 1 meegenomen in de beoordeling. Houder 
geeft aan het beleidsplan aan te passen aan de kwaliteitseisen Kinderopvang die zijn ingegaan 
per per 1-1-2018. 
 

 
Pedagogische praktijk 
 
Inleiding 
De wijze waarop de houder ervoor zorgt dat op de locatie sprake is van verantwoorde 

kinderopvang, een item binnen het domein ‘Pedagogisch klimaat’, is op basis van een steekproef 

onderzocht. De steekproef bestaat uit een observatie van de pedagogische praktijk op de groepen 
tijdens het onaangekondigde toezicht bezoek. 
  
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 (ook wel 
competenties genoemd) uit de Wet Kinderopvang geldend voor alle kinderen in de kinderopvang 

(Riksen Walraven 2000; van IJzendoorn e.a. 2004): 
  
 De houder biedt de kinderen -in een veilige en gezonde omgeving- emotionele veiligheid. 

Dit betekent dat de houder ervoor zorgt dat 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; 

 De persoonlijke en sociale competenties van kinderen worden bevorderd. Dit betekent dat 
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. Dit betekent ook dat 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; 
 De socialisatie van kinderen wordt bevorderd door overdracht van algemeen aanvaarde 

waarden en normen. Dit betekent dat 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. 
(artikel 2 van het Besluit kwaliteit kinderopvang). 
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Per competentie staat in het veldinstrument ‘observatie kindercentrum’ een aantal 
observatiecriteria waar de toezichthouder op let bij de observatie. De competenties met de 
observatiecriteria zijn in de tekst cursief gezet. 

  
Bevindingen 
De observatie heeft plaatsgevonden op een donderdagmorgen in de vakantie tijdens een moment 
van vrij spel en een eet- en drinkmoment. Er waren 10 kinderen aanwezig. 
  
Emotionele Veiligheid 
Er heerst een ontspannen, open sfeer in de groep 

  
Observatie: 
De kinderen zijn ontspannen aanwezig. Het welbevinden van de kinderen is goed. Op het moment 
van observatie wordt er buiten gespeeld. De kinderen laten daarbij zien dat ze plezier hebben met 
elkaar. De kinderen gaan vol interesse op in hun spel en activiteit. De kinderen zijn vertrouwd met 
de beroepskracht. De beroepskracht kent de kinderen en bekend met de thuissituatie. 

  

Er is een aangename sfeer in de groep. De meeste kinderen tonen in hun gedrag dat ze zich op 
hun gemak voelen. Kinderen laten hun emoties zien, zowel in positieve zin (blij, tevreden, 
nieuwsgierig, enthousiast) als in negatieve zin (boos, verdrietig). De emoties zijn passend bij de 
situatie. 
  
Persoonlijke competentie 

Kinderen hebben de mogelijkheid om (leer)ervaringen op te doen dankzij de groep, spelmateriaal, 
activiteitenaanbod en inrichting 
Vrije tijd / ontspanning 
  
Observatie: 
Op het moment van observatie zijn er kinderen vrij aan het spelen in de groepsruimte en een 
groepje speelt buiten op het verder liggend terrein. Er wordt gespeeld met spelmateriaal op de 

grond en aan tafel geknutseld. De kinderen zijn autonoom in het kiezen van hun spel of 
activiteiten. Ze vragen als het nodig is om hulp bij de beroepskracht. De beroepskracht helpt 
kinderen vervolgens op weg, doet voor, legt uit en is positief aanwezig hierbij. De beroepskracht 
stimuleert de kinderen om het materiaal op te ruimten als de kinderen aangeven geen zin meer in 

de activiteit te hebben. Ze speelt erop in om een activiteit buiten te doen, de grote zandbak terrein 
aansluitend buitenspeelruimte BSO, deze is heel natuurlijk ingericht met verschillende 

waterkanalen en speelmogelijkheden. 
  
De activiteiten passen in algemene zin bij de interesse en het ontwikkelingsniveau van de kinderen.  
  
Sociale competentie 
De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in hun onderlinge interactie 
  

Op het moment van observatie vinden diverse groepsmomenten plaats waarbij kinderen leren in 
groepsverband contact te hebben met elkaar en basisvaardigheden in hun sociale ontwikkeling 
gestimuleerd worden. Dit gebeurt tijdens het spelen in de binnenruimte, en buiten. Het is nu 
vakantieopvang, de kinderen kennen elkaar en hebben een goede band met elkaar. De kinderen 
leren met verschillende kinderen van verschillende leeftijden samen te spelen. De beroepskracht 
begeleidt de sociale interacties tussen kinderen onderling op een positief stimulerende manier. Er is 
vandaag een nieuw kindje tijdens de vakantieopvang, deze wordt er op een leuke manier bij 

betrokken, ook tijdens het fruitmoment is hier aandacht voor. 
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Overdracht normen en waarden 
Beroepskrachten vervullen een voorbeeldfunctie in spreken en handelen  

  
Observatie: 
De beroepskracht is in de omgang met volwassenen beleefd en betrokken. Ze laat het goede 

voorbeeld zien in de omgang met de kinderen en volwassenen, door een beleefde woordkeuze, 
door te luisteren en te helpen. De beroepskrachten heeft een coöperatieve en behulpzame 
werkhouding. 
  
Voorbeeldfunctie  
De beroepskrachten geven kinderen het goede voorbeeld van sociale vaardigheden in de omgang 
met andere kinderen; ze zijn vriendelijk, luisteren, leven mee, troosten en helpen, werken samen.  

  
Conclusie:  
De voorwaarden behorende bij verantwoorde dagopvang worden voldoende gewaarborgd. 
 
 
Gebruikte bronnen: 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

 Observaties (19 juli 2018) 
 Website 
 Beleid veiligheid- en gezondheid 
 Personeelsrooster 
 Pedagogisch beleidsplan 
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Personeel en groepen 
 
Dit domein belicht de inspectiebevindingen over het domein "Personeel en groepen". 
Er worden eisen gesteld aan het personeel, in dit domein wordt toegelicht of aan de eisen 
hieromtrent wordt voldaan. 
  
Tevens worden er eisen gesteld aan hoe de houder met de opvang in groepen dient om te gaan. 

De bevindingen over deze voorwaarden worden beschreven en beoordeeld. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
 
De verklaringen omtrent het gedrag van beide beroepskrachten die worden ingezet voldoen aan de 

voorwaarden, deze ingezien en daarnaast zijn ze aangemeld en gekoppeld in het PRK.  
  
Wat betreft beide bestuurders, hier voldoet de VOG-verificatie niet aan de gestelde eisen, deze zijn 
nog niet op orde. Beide VOG's zijn bij het inschrijven ouder dan twee jaar. Betreffende bestuurders 

vragen per direct een nieuwe VOG aan. 
  
Op 13-08-2018 van beide bestuurders een nieuwe VOG ontvangen, deze voldoen. Op dit moment 

voldoet VOG-verificatie LRK nog niet, houder gaat dit verder oppakken. 
  
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 
voldaan: 
 

 
 

 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. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang)  
   

 
Aantal beroepskrachten 

 
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. 
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Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

 
De buitenschoolse opvang heeft één basisgroep kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. Tijdens 
observatie zijn er 10 kinderen aanwezig. 

  
De kinderen zijn geplaatst in één basisgroep. Locatie heeft 20 kindplaatsen. 
  
Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en 
bespreekt, indien wenselijk, de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Tevens is de 
mentor voor de ouders en het kind aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het 
welbevinden van het kind. Op locatie is een lijst aanwezig met de namen van de kinderen en de 

bijbehorende beroepskracht, de mentor. De aanwezige beroepskracht is goed geïnformeerd over de 
taken van het mentorschap. 
  
  
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

 Observaties (19 juli 2018) 

 Diploma beroepskracht 
 Website 
 Plaatsingslijsten 
 Presentielijsten 
 Personeelsrooster 
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Veiligheid en gezondheid 
 
Binnen dit domein zijn de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid gecontroleerd op inhoud en 
volledigheid. Onder andere is gekeken naar de datum van inventarisatie en of de inhoud de actuele 
situatie betreft. In de praktijk wordt gekeken naar de kennis van de beroepskrachten met 
betrekking tot de risico-inventarisaties en de mogelijkheden die worden geboden om ervan kennis 
te kunnen nemen. 

  
 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 
Voorwaarden waaraan het gezondheid- en veiligheidsbeleid moet voldoen; 
  

Uit de beoordeling van de documenten blijkt dat de houder ervoor zorg draagt dat er een risico-
inventarisatie is opgesteld. 
  
De houder heeft 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 dagopvang 
conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt gehandeld. 
  

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de 
opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich brengt, waarbij in ieder geval 
wordt ingegaan op: 
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen;  
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen;  
- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, 
stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen. 

  
De houder draagt er zorg voor 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. De 
houder geeft aan dat beide beroepskrachten en vrijwilliger kinder-EHBO hebben gevolgd. 
  
Ten aanzien van het risico op grensoverschrijdend gedrag organiseert de houder de dagopvang op 

een zodanige manier dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair de 

werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een 
andere volwassene. 
  
Om de veiligheid en gezondheid van de kinderen in de opvang blijvend te waarborgen is het van 
belang dat de houder samen met de beroepskrachten ervoor zorg draagt dat het veiligheids- en 
gezondheidsbeleid een continu proces is van het vormen van beleid, implementeren, evalueren en 

actualiseren. 
  
Tijdens het toezicht bezoek is onderzocht of de uitvoering van het beleid de risico’s ook 
daadwerkelijk ondervangt. Daarnaast is onderzocht of de houder overeenkomstig de wettelijke 
meldplicht met betrekking tot kindermishandeling handelt en de kennis hiervan bij de 
beroepskracht bevordert. 
  

Bevindingen 
Bij het in kaart brengen van de veiligheidsrisico’s is gebruik gemaakt van de methode van Stichting 
Consument en Veiligheid. 
  

Bij het in kaart brengen van de gezondheidsrisico's is gebruik gemaakt van de methode van het 
Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid. Het betreft de bekende bolletjeslijsten. 

  
Daarnaast zorgt de houder dat personen werkzaam bij de organisatie kennis kunnen nemen van de 
vastgestelde risico's uit deze risico-inventarisatie. 
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Per 1-1-2018 zijn de kwaliteitseisen Wet Kinderopvang betreffende 'Veiligheids -en 
Gezondheidsbeleid' gewijzigd. Bovenstaande voorwaarden hoe wordt in de praktijk invulling 

gegeven, deze zijn niet opgenomen in het veiligheids-en gezondheidsbeleid. Er is geen concrete, 
actuele beschrijving van risico's betreffende de praktijk. De opvang speelt zich grotendeels buiten 
af, spelen in de natuur, verschillende spelactiviteiten en creatief bezig zijn. Er is een grote 

buitenspeelruimte uit het zicht van de opvang. Het vastleggen van grote en kleine risico's moet 
nog plaatsvinden. Houder geeft aan de gehele risico-inventarisatie veiligheid en 
gezondheid centrum breed op te pakken en zonodig contact op te nemen met de branchorganisatie 
kinderopvang. 
  
Daarnaast maakt houder gebruik van het protocol JSO expertisecentrum voor jeugd, samenleving 
en opvoeding d.d. mei 2005, deze voldoet niet aan de voorwaarden. Het is de bedoeling om in het 

veiligheidsbeleid te beschrijven welke maatregelen worden getroffen om dit te beperken, hoe wordt 
hier invulling aangegeven. 
  
Verder is met de houder besproken dat de risico’s met betrekking tot veiligheid en gezondheid tot 
een minimum beperkt zijn en blijven. 
  

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

voldaan: 
 

 
 

 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)  
   

 
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
 

Een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij 
signalen van dit soort geweld. Per 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling in werking getreden en moeten medewerkers in de kinderopvang ook het 
vermoeden van zedendelicten verplicht melden. 

  
In de Wet kinderopvang is de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs 
aangeduid als deskundige. Medewerkers hebben bij een redelijk vermoeden van geweld of seksueel 

misbruik jegens een kind door een collega een meldplicht aan de houder. Bij een redelijk 
vermoeden van een strafbaar feit is een houder verplicht om in overleg te treden met de 
vertrouwensinspecteur. 
  
Personeel BSO de Speelweide heeft recentelijk scholing omtrent de meldcode gevolgd op locatie. 
  
  

Bevindingen 
De houder heeft een meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld vastgesteld. Echter het 
protocol dat wordt gebruikt voldoet niet aan de voorwaarden. Houder maakt gebruik van het 
protocol JSO expertisecentrum voor jeugd, samenleving en opvoeding d.d. mei 2005 met 
daarnaast een stappenplan route bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. 
  

Ontbrekende stappen: 
 Route bij signalen van mogelijk geweld- of zedendelict door een collega jegens een kind; 

 Route bij signalen van seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling; 
 Verantwoordelijkheden in het scheppen van randvoorwaarden voor een veilig werk- en 

meldklimaat; 
 Sociale kaart en kindcheck; 
 Informatie omtrent de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs. 

  
Uit het gesprek met de houder en beroepskrachten is gebleken dat het te bewandelen traject 
betreffende de vertrouwensinspecteur van onderwijs in het geval van een vermoeden van 
kindermishandeling nog niet bekend is. Dit punt is met de houder besproken gaat hiermee aan de 
slag centrum breed. 
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Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 

voldaan: 
 

 
 

 Het door de houder in de meldcode vastgestelde stappenplan bevat ten minste de volgende 
stappen: 
a. het in kaart brengen van de signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 
b. collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het advies- en meldpunt huiselijk geweld 
en kindermishandeling (Veilig Thuis) of een deskundige op het gebied van letselduiding; 
c. een gesprek met de ouders en, indien mogelijk, het kind; 
d. het wegen van het risico op en de aard en de ernst van het huiselijk geweld of de 

kindermishandeling en bij twijfel altijd raadplegen van het advies- en meldpunt huiselijk 
geweld en kindermishandeling (Veilig Thuis); 
e. beslissen: zelf hulp bieden of hulp organiseren dan wel het doen van een melding. 
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang; art 14 lid 1 onder a en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang)  
   

 De houder bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, indien het de houder 

bekend is geworden dat een bij de onderneming werkzaam persoon zich mogelijk schuldig 

maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind 
van een ouder die gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang, de houder 
onverwijld in overleg treedt met de vertrouwensinspecteur kinderopvang. Indien uit het 
overleg blijkt dat sprake is van een redelijk vermoeden dat een persoon zich schuldig heeft 
gemaakt aan een dergelijk misdrijf doet de houder van een kindercentrum onverwijld 
aangifte bij een opsporingsambtenaar en stelt de houder de vertrouwensinspecteur 
kinderopvang onverwijld in kennis. 
(art 1.51b lid 1, 2 en 5 Wet kinderopvang)  
   

 De houder bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, indien een bij de 
onderneming van de houder werkzaam persoon bekend is geworden dat een ander ten 
behoeve van die houder werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt 
aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die gebruik 
maakt van de door hem geboden kinderopvang, hij de houder van het kindercentrum 

daarvan onverwijld in kennis stelt. Indien degene die van het vermoeden op de hoogte moet 
worden gesteld de houder zelf is, is artikel 1.51c lid 1 en 2 Wet kinderopvang van toepassing. 
(art 1.51b lid 3, 4 en 5 Wet kinderopvang)  
   

 De houder bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze, indien een bij de 
onderneming werkzaam persoon bekend is geworden dat de natuurlijke persoon tevens 
houder zich mogelijk schuldig heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of 
mishandeling jegens een kind dat gebruik maakt van de door de houder aangeboden opvang, 

in contact treedt met de vertrouwensinspecteur kinderopvang en in geval van een redelijk 
vermoeden aangifte doet bij een daartoe aangewezen opsporingsambtenaar. 
(art 1.51c Wet kinderopvang)  
   

 
 

Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Observaties (19 juli 2018) 
 EHBO certificaten 
 Website 
 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

 Pedagogisch beleidsplan 
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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) 

Pedagogische praktijk 

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) 

 

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 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. 
(art 1.50 lid 3 Wet 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) 

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) 
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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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Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

Het door de houder in de meldcode vastgestelde stappenplan bevat ten minste de volgende 
stappen: 
a. het in kaart brengen van de signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 
b. collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het advies- en meldpunt huiselijk geweld en 

kindermishandeling (Veilig Thuis) of een deskundige op het gebied van letselduiding; 
c. een gesprek met de ouders en, indien mogelijk, het kind; 
d. het wegen van het risico op en de aard en de ernst van het huiselijk geweld of de 
kindermishandeling en bij twijfel altijd raadplegen van het advies- en meldpunt huiselijk geweld en 
kindermishandeling (Veilig Thuis); 
e. beslissen: zelf hulp bieden of hulp organiseren dan wel het doen van een melding. 
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang; art 14 lid 1 onder a en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, indien het de houder 
bekend is geworden dat een bij de onderneming werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt 
of heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder 

die gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang, de houder onverwijld in overleg treedt 
met de vertrouwensinspecteur kinderopvang. Indien uit het overleg blijkt dat sprake is van een 

redelijk vermoeden dat een persoon zich schuldig heeft gemaakt aan een dergelijk misdrijf doet de 
houder van een kindercentrum onverwijld aangifte bij een opsporingsambtenaar en stelt de houder 
de vertrouwensinspecteur kinderopvang onverwijld in kennis. 
(art 1.51b lid 1, 2 en 5 Wet kinderopvang) 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, indien een bij de 
onderneming van de houder werkzaam persoon bekend is geworden dat een ander ten behoeve 
van die houder werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf 
tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die gebruik maakt van de door hem 

geboden kinderopvang, hij de houder van het kindercentrum daarvan onverwijld in kennis stelt. 
Indien degene die van het vermoeden op de hoogte moet worden gesteld de houder zelf is, is 
artikel 1.51c lid 1 en 2 Wet kinderopvang van toepassing. 
(art 1.51b lid 3, 4 en 5 Wet kinderopvang) 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze, indien een bij de onderneming 
werkzaam persoon bekend is geworden dat de natuurlijke persoon tevens houder zich mogelijk 
schuldig heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind dat 
gebruik maakt van de door de houder aangeboden opvang, in contact treedt met de 
vertrouwensinspecteur kinderopvang en in geval van een redelijk vermoeden aangifte doet bij een 

daartoe aangewezen opsporingsambtenaar. 
(art 1.51c Wet kinderopvang) 

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: 
- een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan door het 
personeel met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;  
- een toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen, 

inclusief vermelding van de functie van degene die eindverantwoordelijk is voor de beslissing over 
het al dan niet doen van een melding; 
- indien van toepassing, specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld, die speciale 
kennis en vaardigheden van personeel vereisen;  
- 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 Wet kinderopvang; art 14 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : St. kinderopvang de Speelweide 

Website : http://www.despeelweide.com 
Aantal kindplaatsen : 20 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Stichting Kinderopvang de Speelweide 
Adres houder : Steenderenseweg 25 

Postcode en plaats : 7255 KC Hengelo (Gld) 
Website : www.despeelweide.com 
KvK nummer : 09152627 
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 : Bronckhorst 
Adres : Postbus 200 
Postcode en plaats : 7255 ZJ HENGELO GLD 

 
Planning 
Datum inspectie : 19-07-2018 

Opstellen concept inspectierapport : 30-07-2018 
Zienswijze houder : 13-08-2018 
Vaststelling inspectierapport : 13-08-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 14-08-2018 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 14-08-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 17-08-2018 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

 
Zienswijze houder:  
 

Voor het instellen van een vertrouwenspersoon zijn gesprekken gaande en dit zal binnen 
afzienbare tijd zijn gerealiseerd. Ook voor de inspecteur van het onderwijs zijn acties uitgezet. 
Ook dit is zo goed als geregeld. De V.O.G.`s van de bestuurders zijn opnieuw aangevraagd, 
ontvangen en worden gekoppeld. Dat onze oude V.O.G.`s niet werden geaccepteerd is door het 
persoonsregister destijds niet aan ons terug gekoppeld, vandaar dat nu pas de juiste V.O.G.`s er 
zijn. Aan de risico-inventarisatie wordt hard gewerkt en wordt binnenkort afgerond. 
 

 
Met vriendelijke groet, 
 

Aalderink-Wentink 
St. kinderopvang de Speelweide 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


