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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. 

 

Dit jaarlijks onderzoek heeft de toezichthouder gedaan op basis van risico gestuurd toezicht. De 

GGD’ en in Nederland werken volgens een model voor risico gestuurd toezicht. Dit doen zij om 

meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken. Uitgebreider onderzoek 

waar nodig, minder uitgebreid waar mogelijk. 

 

GGD Noord- en Oost-Gelderland is in samenwerking met de gemeente Bronckhorst begonnen met 

flexibel inspecteren. Dit heeft als einddoel een verhoging van de kwaliteit van de kinderopvang in 

Nederland.  

 

De volgende voorwaarden zijn onderzocht: 

• Pedagogisch klimaat; 

• Personeel en groepen; 

• Accommodatie. 

 

Beschouwing 

Inleiding 

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

uitgevoerde onderzoek. Na de feiten over het kindercentrum en de inspectiegeschiedenis,  

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

  

Feiten over de buitenschoolse opvang 

BSO St. kinderopvang de Speelweide is een kinderopvang in Hengelo. BSO St. kinderopvang de 

Speelweide heeft 20 kindplaatsen in de leeftijd 4 tot 13 jaar. Naast de buitenschoolse opvang is er 

een kinderdagverblijf gevestigd van dezelfde houder in het pand. Er wordt voorschoolse opvang 

geboden op maandag tot en met vrijdag van 07.30 tot 8.30 uur en buitenschoolse opvang vanaf 

14.00 tot 18.00 uur. In schoolvakanties is de BSO geopend van 7.30 tot 18.00 uur. 

  

Inspectiegeschiedenis 

• 19-07-2018: jaarlijks onderzoek, tekortkomingen op domeinen Personeel en Groepen en 

Veiligheid en Gezondheid; 

• 09-04-2019: jaarlijks onderzoek, voldoet na herstelaanbod aan de voorwaarden;   

• 17-09-2020: jaarlijks onderzoek, voldoet aan de voorwaarden;   

• 2021: geen onderzoek i.v.m. covid-19. 
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Bevindingen 

Op 1 december 2022 is BSO St. kinderopvang de Speelweide in opdracht van de gemeente 

Bronckhorst bezocht voor een jaarlijks onderzoek. De kwaliteitseisen zijn getoetst op basis van een 

documentenonderzoek, observaties van de praktijk en gesprekken met de beroepskrachten en 

houder. 

  

Uit het jaarlijks onderzoek is gebleken dat er deels aan de getoetste kwaliteitseisen wordt voldaan. 

Er zijn tekortkomingen op het domein Accommodatie; 5.1 Eisen aan ruimtes. Er is een 

herstelaanbod geboden voor deze tekortkoming. De tekortkoming is na herstelaanbod opgeheven.  

  

Nadere toelichting is te lezen in dit rapport. 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 

 

In het hoofdstuk ‘Pedagogisch klimaat’ beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

• pedagogisch beleid; 

 

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

Pedagogisch beleid 

BSO St. kinderopvang de Speelweide een Pedagogisch Beleid Buitenschoolse opvang van  

St. kinderopvang de Speelweide, Laatste herziening: april 2019. In dit plan is de pedagogische 

werkwijze vastgelegd. 

  

Het pedagogisch beleidsplan voldoet aan de gestelde wettelijke eisen, zo komen onder andere de 

volgende voorwaarden voldoende aan bod: 

• De wijze waarop invulling wordt gegeven aan aspecten van verantwoorde opvang; 

• De wijze waarop de ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd; 

• De wijze waarop het mentorschap is vormgegeven; 

• De wijze waarop kinderen kunnen wennen; 

• De wijze waarop kinderen de stamgroep of stamgroep kunnen verlaten bij een activiteit; 

• De wijze waarop er gebruik gemaakt kan worden van dagopvang gedurende een extra 

dagdeel. 

  

Visie 

BSO St. kinderopvang de Speelweide kent een visie welke worden beschreven in het pedagogisch 

beleidsplan.  

 

Welke hieronder staat uitgelicht:   

‘’St. kinderopvang de Speelweide ziet de tijd, die de kinderen in de BSO zijn als vrije tijd. Het is 

van belang dat de kinderen het gezellig hebben, veilig kunnen spelen en activiteiten krijgen 

aangeboden, die passen bij de leeftijd en belangstelling van het kind. Het kind mag kind zijn.  

De kinderen zullen worden gestimuleerd in het buiten spelen en het bewegen.  

St. kinderopvang de Speelweide heeft geen televisie of computer in huis, maar hecht meer waarde 

aan het spelen (binnen en buiten), waarbij de kinderen hun eigen fantasie kunnen gebruiken, leren 

omgaan met de natuur of zich uitleven door te klimmen, springen en rond racen op de skelters. Zij 

kunnen hiervoor gebruik maken van het grote speelveld. 

St. kinderopvang de Speelweide stelt zich ten doel om de kinderen verantwoorde opvang te bieden 

en hanteert hiervoor de vier pedagogische doelen uit het Convenant kwaliteit kinderopvang, n.l. 

1.         Het bieden van fysieke en emotionele veiligheid 

2.         Een bijdrage te leveren aan de persoonlijke ontwikkeling van het kind 

3.         Een bijdrage te leveren aan de sociale ontwikkeling van het kind 

4.         Het aanreiken van normen en waarden. 

  

Het is dan ook van groot belang dat er goed wordt gekeken naar de eigenheid van het kind.’’ 

  

De beroepskracht vertelt trots te zijn op de visie, buiten volledig benutten. Tijdens het 

inspectiebezoek is dit ook te zien in de praktijk. 
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Mentorschap 

Over het mentorschap staat het volgende beschreven: 

‘’Mentorkinderen 

Alle kinderen bij de BSO hebben een vaste pm-er als ‘mentor’. Deze mentor is verantwoordelijk 

voor de communicatie naar betreffende ouder/verzorger. 1x per jaar bieden wij de 

ouders/verzorgers de mogelijkheid voor een 15-minutengesprek aan. Het is aan de 

ouders/verzorgers zelf of zij hier wel of geen gebruik van maken. Van ieder kind wordt jaarlijks een 

observatielijst ingevuld. 

Uiteraard is een gesprek tussentijds altijd mogelijk. 

In het halletje van de BSO beneden hangt een overzicht welke mentor welke kinderen onder haar 

hoede heeft, zodat ouders hiervan op de hoogte zijn.’’ 

  

De beroepskracht vertelt dat ieder kind zijn of haar eigen mentor heeft. De beroepskracht die het 

kind gedurende de week het meest ziet wordt de mentor.  

De mentor is het eerste aanspreekpunt voor ouders. Echter tijdens haal- en brengmomenten is 

iedere aanwezige beroepskracht bereikbaar voor de ouders. De mentor verzorgt de observaties en 

de oudergesprekken met de kinderen. Ondanks het kind een mentor heeft kijkt iedere 

beroepskracht naar het kind. Eventuele bijzonderheden deelt het team onderling met elkaar zodat 

de mentor dit verder kan oppakken. In de hal hangt een helder overzicht van de mentorkinderen. 

  

Wennen 

In het pedagogisch werkplan staat onder andere beschreven hoe het wennen gaat binnen  

BSO St. kinderopvang de Speelweide:  

‘’Plaatsing/wennen 

Bij de plaatsing op de buitenschoolse opvang wordt naar meerdere aspecten gekeken. 

•          Op welke dag wenst de ouder buitenschoolse opvang? 

•          Is er een kindplaats vrij? 

•          Naar welke school gaat het kind? 

  

Broertjes/zusjes van kinderen, die reeds in de buitenschoolse opvang zijn, hebben voorrang op 

nieuw aangemelde kinderen. Hierbij wordt met de meer-jaren planning rekening gehouden. 

Hierdoor kunnen ouders broertjes/zusjes op één adres ophalen. 

Kort voordat een kindje bij de peutergroep 4 jaar wordt en als hij/zij ook bij de Speelweide bij de 

BSO zal komen spelen, mag hij/zij al een enkele keer meedraaien bij de BSO. Dit om de 

groepsruimte en speelmateriaal alvast te verkennen en de overgang zo soepel mogelijk te laten 

verlopen. 

De pm-ers zijn bij deze kinderen al bekende gezichten. 

  

Komt een kindje ‘nieuw’ in de BSO dan worden er 2 (indien nodig meerdere) wenafspraken 

gemaakt. Het kind kan tijdens die wenmomenten de pm-ers leren kennen en groepsruimte en 

spelmateriaal ontdekken.’’ 

  

Dit komt overeen met wat de beroepskracht tegen de toezichthouder vertelt tijdens het 

inspectiebezoek. 

  

Conclusie 

De houder draagt zorg voor een pedagogisch beleid waarin de pedagogische werkwijze is 

vastgelegd.  
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Gebruikte bronnen 

• Interview houder (tijdens inspectiebezoek, d.d. 1 december 2022) 

• Interview anders namelijk: (Mail 8-12-2022) 

• Observatie(s) (tijdens inspectiebezoek, d.d. 1 december 2022) 

• Pedagogisch beleidsplan (Buitenschoolse opvang van St. kinderopvang de Speelweide, Laatste 

herziening: april 2019) 
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Personeel en groepen 

 

In het hoofdstuk ‘Personeel en groepen’ beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

• verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang; 

• aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires; 

• stabiliteit van de opvang voor kinderen. 

 

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

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De aanwezige beroepskrachten zijn middels een steekproef gecontroleerd in het personenregister 

kinderopvang. Uit het personenregister kinderopvang is gebleken dat de aanwezige 

beroepskrachten zijn ingeschreven en gekoppeld. 

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

stagiaires 

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

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

Tijdens de inspectie waren er de volgende kinderen en beroepskrachten aanwezig: 

  

Groep  Aantal 

kinderen 

totaal  

Leeftijden 

kinderen   

Aanwezige 

beroepskrachten  

Benodigde 

beroepskrachten    

BSO St. 

kinderopvang de 

Speelweide 

16 4-7 jaar: 10 

7-13 jaar: 6 

2 2 

  

De beroepskracht-kindratio is hiermee gewaarborgd. 

  

Uit een steekproef blijkt uit de presentielijsten en het personeelsrooster van weken 47 en 48 dat er 

voldoende beroepskrachten ingezet worden voor het aantal op te vangen kinderen.  

  

Afwijkende inzet beroepskrachten 

Gedurende de uren dat conform het pedagogische beleidsplan minder beroepskrachten worden 

ingezet, wordt ten minste de helft van het conform de beroepskracht-kindratio benodigde aantal 

beroepskrachten ingezet. Dit staat als volgt beschreven in het pedagogisch beleidsplan: 

  

‘’Afwijking BKR 

Bij de BSO kan ’s morgens tussen 7.00 en 8.30 (dus maximaal 1.5 uur) de BKR afwijken. Aan het 

einde van de dag kan tussen 16.30 en 18.00 de BKR ook maximaal 1.5 uur afwijken.  

Wij kiezen er als team bewust voor om de pauzes overdag met z’n allen buiten bij de kinderen (of 

bij slecht weer binnen op de groep) te houden. Hierdoor is er tussen 8.30 en 16.30 uur geen 

afwijking van de BKR.’’ 

  

Tijdens het interview met de beroepskrachten is er gesproken over de afwijking van de 

beroepskracht-kindratio.  
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Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

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

een basisgroep. 

  

Basisgroepen 

De indeling in groepen is in de praktijk terug te zien. Er zijn twee basisgroepen bij BSO St. 

kinderopvang de Speelweide: 

• Grote BSO voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 7 jaar, tot maximaal 11 kinderen; 

• Kleine BSO voor kinderen in de leeftijd van 7 tot 13 jaar, tot maximaal 9 kinderen. 

  

De beroepskracht vertelt dat er een stabiel team is met weinig personeelsverloop. De kinderen 

worden verdeeld onder de beroepskrachten zodat ieder kind zijn of haar eigen mentor heeft.  

  

Conclusie 

Er wordt voldaan aan de kwaliteitsvoorschriften omtrent de verklaringen omtrent gedrag en 

personenregister kinderopvang. De beroepskrachten voldoen aan de opleidingseisen. Er worden 

voldoende beroepskrachten ingezet in relatie tot het aantal aanwezige kinderen en er wordt 

zorggedragen voor de stabiliteit van de opvang voor kinderen. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder (tijdens inspectiebezoek, d.d. 1 december 2022) 

• Interview anders namelijk: (Mail 8-12-2022) 

• Observatie(s) (tijdens inspectiebezoek, d.d. 1 december 2022) 

• Presentielijsten 

• Personeelsrooster 

• Pedagogisch beleidsplan (Buitenschoolse opvang van St. kinderopvang de Speelweide, Laatste 

herziening: april 2019) 
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Accommodatie 

 

In het hoofdstuk ‘Accommodatie’ beoordeelt de toezichthouder het volgende onderwerp: 

• eisen aan ruimtes. 

 

Hieronder staat de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Eisen aan ruimtes 

Bevindingen binnenruimte 

BSO de Speelweide staat geregistreerd met 20 kindplaatsen. Binnen BSO de Speelweide is er  

1 basisgroep. Het kinderdagverblijf maakt tevens gebruik van hetzelfde pand. Iedere groep heeft 

een eigen keuken om te gebruiken. Het toilet van BSO de Speelweide bevindt zich op de eigen 

groep. 

  

Over het gebruik van de ruimten staat in het pedagogisch werkplan het volgende: 

‘’De stamgroep van de BSO is de groep beneden. Het aantal kinderen en de samenstelling van de 

groep is bepalend of er kinderen, met een pedagogisch medewerker, naar de BSO ruimte boven 

gaan of er 7 plus kinderen zijn die in de pipowagen willen “chillen” en het weer is medebepalend of 

er wel/niet wordt buiten gespeeld.’’ 

  

De basisgroep beschikt over 40,9 m² en is als basisgroep geschikt voor maximaal 11 kinderen.  

De andere ruimte(s) hebben een totale oppervlakte van 32,04 m2. Dit is geschikt voor maximaal  

9 kinderen.  

 

Dit staat erover in een begeleidende email vanuit de houder op 8-12-2022 aan de toezichthouder: 

"De BSO is in twee delen opgesplitst. De ruimte beneden, met de schuifpui naar buiten, noemen 

wij de ‘grote BSO’, omdat in dit gedeelte ruimte is voor 11 kinderen. 

Deze ruimte is op de plattegrond te zien in de hoek links boven. Deze ruimte heeft een 

vloeroppervlak van 40,06 vierkante meter. 

  

De ruimte van de BSO aan de andere zijde is op de tekening te vinden rechts onder bij de grote 

letter B. 

Deze BSO wordt door ons de ‘kleine BSO’ genoemd en bestaat uit het beneden gedeelte en een 

boven gedeelte. 

Het vloeroppervlak van het beneden gedeelte is 14,23 vierkante meter, het vloeroppervlak van het 

boven gedeelte is 17,81 vierkante meter. 

Totaal is dit 32,04 vierkante meter." 

  

Tijdens de inspectie op 1 december 2022, is de ruimte in het beneden gedeelte bezet door 

verschillende materialen. BSO-kinderen kunnen hier op het moment van de inspectie geen gebruik 

van maken. Er is geen spelmateriaal aanwezig. Dit maakt dat de houder niet voldoet aan de 

gestelde voorwaarde dat binnen- en buitenspeelruimte veilig, toegankelijk en passend ingericht 

zijn. 

Er waren ten tijde van de inspectie 16 kinderen aanwezig. De m² waren voor die dag niet 

noodzakelijk echter wanneer er meer kinderen zijn moet deze ruimte beschikbaar zijn voor 

opvang.  
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Herstelaanbod 

De toezichthouder heeft een herstelaanbod geboden. Deze is door de houder geaccepteerd.  

De tekortkoming is door de houder hersteld binnen de gestelde termijn. De houder heeft op 20 

januari 2023 per mail, door middel van foto's, laten zien dat de ruimte weer toegankelijk en 

passend ingericht is. Daarmee is de tekortkoming hersteld na aanbod.  

  

Bevindingen buitenruimte 

De buitenruimte is toegankelijk en passend ingericht passend bij de leeftijd van de kinderen. Er is 

een grote speelweide met een gedeelte waar een klim-klauterbaan is gerealiseerd. Tijdens de 

inspectie spelen de kinderen buiten in groepen met activiteiten passend bij het thema; 

"Sinterklaas".  

  

Conclusie 

De houder voldoet na herstelaanbod aan de gestelde voorwaarden.  

 

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

herstelaanbod, is voldaan: 

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) 

 
 

 

Gebruikte bronnen 

• Interview anders namelijk: (Mail 8-12-2022) 

• Plattegrond 

• Mail van de houder op 20-01-2023, foto´s van de ruimte.  
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum 

draagt er zorg voor dat in de buitenschoolse opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt 

gehandeld. 

(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

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

invulling wordt gegeven aan de aspecten van verantwoorde buitenschoolse opvang, bedoeld in 

artikel 11 van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 

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

 

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

bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders 

worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning. 

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

 

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

mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind met de ouders bespreekt en de 

wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke beroepskracht de mentor is 

van het kind. 

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

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 

maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen. 

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

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid. 

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

 

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

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

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

 

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

waarop meertalige buitenschoolse opvang in het kindercentrum wordt vormgegeven. 

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

 

Personeel en groepen 

 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 

a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 

b. de participerende ouder; 

c. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 

uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een 

onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden 

opgevangen; 

d. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 

opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen worden opgevangen; 

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

de kinderen die worden opgevangen; 

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

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

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

 

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

ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

 

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

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

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

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

de rekenregels. 

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

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

 

Gedurende de uren dat 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, of 

indien conform het pedagogisch beleidsplan minder beroepskrachten worden ingezet, wordt ten 

minste de helft van het benodigde aantal beroepskrachten ingezet. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder a en 16 lid 4 Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

De inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs geschiedt overeenkomstig de voorwaarden 

opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

Bij het bepalen van de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs wordt rekening 

gehouden met de opleidingsfase waarin zij zich op dat moment bevinden. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2, 7 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) 

 

Accommodatie 

 

Eisen aan ruimtes 

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

opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en 

de leeftijd van de op te vangen kinderen. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum 

aanwezig kind. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum 

aanwezig kind. De buitenspeelruimte is bij voorkeur aangrenzend aan het kindercentrum. In het 

geval een buitenspeelruimte niet aangrenzend is, is deze gelegen in de directe nabijheid van het 

kindercentrum en voor kinderen toegankelijk en veilig bereikbaar. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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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 :  L. Lammers 

S. Smallegange 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Bronckhorst 

Adres : Postbus 200 

Postcode en plaats : 7255 ZJ HENGELO GLD 
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Planning 

Datum inspectie : 01-12-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 23-01-2023 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 23-01-2023 

Verzenden inspectierapport naar houder : 23-01-2023 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 23-01-2023 

Openbaar maken inspectierapport : 26-01-2023 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 


