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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 onderzoek na registratie. 
 
Dit onderzoek heeft plaatsgevonden vijf maanden na registratie van het kindercentrum. De 
houders zijn gestart met het opvangen van kinderen op de buitenschoolse opvang ingaande 1 
augustus 2019. 
 
De wettelijk vastgestelde jaarlijks te beoordelen items zijn beoordeeld met aanvulling van alle 
andere praktijk-items die nog niet bij het onderzoek voor registratie beoordeeld zijn. 
De volgende onderwerpen zijn beoordeeld: 
 Registratie; 
 uitvoering pedagogisch beleidsplan (beleid en praktijk); 
 het bieden van verantwoorde kinderopvang (de pedagogische praktijk); 
 de verklaring omtrent het gedrag/inschrijving in het personenregister kinderopvang; 
 de opleidingseisen (inclusief diploma pedagogisch beleidsmedewerker); 
 aantal ingezette beroepskrachten (beroepskracht-kindratio en de drie uurs regeling); 
 stabiliteit van de opvang voor kinderen; 
 uitvoering veiligheids- en gezondheidsbeleid (praktijk) 
 bevordering kennis en gebruik van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
 passende inrichting 
 informatie (inspectierapport op website) 
 instellen oudercommissie. 
 

Beschouwing 
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over 
buitenschoolse opvang ILO en de inspectiegeschiedenis, volgen de belangrijkste bevindingen. Deze 
worden elders in het rapport uitgewerkt. 
 
Feiten over buitenschoolse opvang ILO 
Buitenschoolse opvang ILO is gevestigd in een eigen ruimte in het Kulturhus Kekerdom. In het 
Kulturhus is ook de basisschool St. Laurentinus, de Schutterij en de bibliotheek gevestigd. 
 
De kinderen maken gebruik van 't Haonehart, de speelplek aangrenzend aan de achterzijde van het 
gebouw.  
 
In het Landelijk Register Kinderopvang staat de buitenschoolse opvang geregistreerd met 16 
kindplaatsen. De buitenschoolse opvang heeft één basisgroep voor kinderen van 4 tot 13 jaar. 
 
De buitenschoolse opvang biedt opvang aan van maandag tot en met vrijdag van 15.00 uur tot 
18.00/ 18.30 uur en in de vakanties van 07.30 - 18.00/18.30 uur. 
Op dit moment wordt er op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag opvang aangeboden. 
 
De houders staan zelf als beroepskrachten voor de groep. 
 
Inspectiegeschiedenis 
 Onderzoek voor registratie d.d. 05-03-2019. 
 
Bevindingen op hoofdlijnen/conclusie onderzoek na registratie 
Op 20 mei 2019 heeft de toezichthouder een bezoek aan de buitenschoolse opvang ILO gebracht 
voor een onderzoek na registratie. Bij aankomst op de locatie bleek dat de buitenschoolse opvang 
ILO nog niet gestart was met de opvang. Uit telefonisch contact met de houders bleek dat zij 
voornemens waren om op 1 augustus 2019 te starten. 
 
De toezichthouder heeft dit kortgesloten met de desbetreffende ambtenaar van de gemeente Berg 
en Dal. 
Deze ambtenaar heeft de houders van de buitenschoolse opvang ILO per mail laten weten dat een 
kindercentrum in principe binnen drie maanden, na registratie (18 maart 2019) gestart moet zijn, 
lukt dat niet dan had deze wijziging door gegeven moeten worden aan de gemeente Berg en Dal. 
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De gemeente Berg en Dal is akkoord gegaan met de start van de buitenschoolse opvang op 1 
augustus 2019. 
 
Er is op 20 augustus 2019 een onderzoek na registratie uitgevoerd bij de buitenschoolse opvang 
ILO. 
Uit onderzoek blijkt dat de buitenschoolse opvang voldoet aan de onderzochte voorwaarden. 
 
Voor de uitwerking van de bevindingen zie de volgende hoofdstukken. 
 
De aanwezige beroepskrachten, tevens de houders, kunnen beleid, afspraken en regels duidelijk 
verwoorden aan de toezichthouder. 
 
De beroepskrachten maken een enthousiaste en betrokken indruk. 
 

Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 
 
 

Registratie, wijzigingen en administratie 
  
 

Administratie 

Kinderopvang geschiedt op basis van een schriftelijke overeenkomst tussen de houders 
van het kindercentrum en de ouder. 
 
In de administratie bevat de volgende gegevens: 
 een overzicht van alle bij dat kindercentrum werkzame beroepskrachten; vermeldende in ieder 

geval naam, geboortedatum, en de behaalde diploma's en getuigschriften; 
 afschriften van alle afgegeven verklaringen omtrent het gedrag van bij het kindercentrum 

werkzame personen; 
 een afschrift van het veiligheids- en gezondheidsbeleid, bedoeld in artikel 4 van het Besluit 

kwaliteit kinderopvang; 
 een overzicht van alle ingeschreven kinderen, vermeldende per kind: naam, geboortedatum, 

adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en het adres en telefoonnummer van de ouders. 
 
Conclusie 
De beoordeelde voorwaarden met betrekking tot de administratie voldoet aan de eisen. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview (houders) 
 Schriftelijke overeenkomst(en) 
 Beleid veiligheid- en gezondheid 
 Plaatsingsoverzicht 
 

Pedagogisch klimaat 
Tijdens de inspectie op de locatie is de pedagogische praktijk (verantwoorde kinderopvang) 
beoordeeld. Daarnaast hebben er gesprekken plaatsgevonden met de 
beroepskrachten/houders van het kindercentrum. Ook is beoordeeld of er gewerkt wordt conform 
het pedagogisch beleidsplan. 
  
 

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleid is inhoudelijk beoordeeld in het onderzoek voor registratie. De houders 
hebben recentelijk het pedagogisch beleid opnieuw ingedeeld, waardoor het overzichtelijker is 
geworden en leesbaarder. 
 
In dit onderzoek na registratie is beoordeeld of de houder ervoor zorg draagt dat er in de 
buitenschoolse opvang conform het pedagogisch beleid wordt gehandeld. 
 
Op dit moment werken alleen de houders op de groep, zij zijn goed op de hoogte van het 
pedagogisch beleidsplan welke zij zelf geschreven hebben. 
De houders hebben toegezegd dat als er nieuw personeel start, zij het pedagogisch beleidsplan met 
de nieuwe medewerker zullen bespreken. 
 
De houders vertellen over de start, in de vakantie, op 1 augustus jl. De kinderen werden op de 
locatie gebracht door de ouders. Er was tijd om ouders en kinderen te ontvangen. In de 
schoolweken worden de kinderen van school gehaald en een aantal kinderen worden naar huis 
gebracht. Bij de kennismaking werd gekeken wie, wie kent en op welke school de kinderen zitten. 
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De houders kunnen bijvoorbeeld duidelijk verwoorden hoe de dag-structuur er uitziet en wat de 
werkwijze is m.b.t. de activiteitenplanning. 
 
Conclusie 
De houders dragen zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleid. 
 
 

Pedagogische praktijk 

Inleiding 
De pedagogische praktijk is beoordeeld door middel van observatie en interview. Voor de 
observatie is gebruik gemaakt van het Veldinstrument observatie pedagogische praktijk van GGD 
GHOR Nederland. 
 
Er is beoordeeld of de houder in voldoende mate zorg draagt voor het waarborgen van de 
pedagogische aspecten van verantwoorde dagopvang (de pedagogische basisdoelen). 
 
Er is getoetst op de volgende vier aspecten: 
 
1. 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; 

2. 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; 

3. 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; 

4. 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. 

 
Er volgen nu enkele voorbeelden van velen, die zijn gezien tijdens de observatie. De observatie 
vond plaats tijdens vrij spel binnen en buiten.  
 
Waarborgen emotionele veiligheid 
Gedurende de observaties is de emotionele veiligheid voldoende gewaarborgd  
 
Energie en sfeer 
Tijdens de inspectie was te zien dat er een aangename sfeer is in de groep. De kinderen en 
beroepskrachten gaan op een ongedwongen manier met elkaar om. Er is een luisterend oor voor 
elk kind. Een kind dat verdrietig is wordt getroost. 
 
Welbevinden 
De meeste kinderen zijn ontspannen bezig met hun spel of activiteit. Eén van de kinderen is trots 
op de letter die hij vandaag op school heeft geleerd. De beroepskracht pakt papier en potlood voor 
het kind. Het kind schrijft de letter 'K' op. Andere kinderen komen belangstellend kijken. Eén van 
andere kinderen vraagt aan de beroepskracht of zij de tafel van 9, zonder antwoorden, voor hem 
wil opschrijven, dat doet de beroepskracht. 
 
Spelenderwijs uitdagen tot ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden 
Gedurende de observaties is de ontwikkeling van persoonlijke competentie voldoende 
gewaarborgd. 
 
Samen spelen 
Op de dag van de inspectie wordt er in verschillende groepjes gespeeld. op een geven moment 
willen de kinderen graag naar buiten, dat lukt niet het regent te hard. 
De beroepskracht organiseert een activiteit (Twister) waarbij het samenspel centraal staat. De 
kinderen hebben zichtbaar plezier met elkaar en de beroepskracht. 
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Als het droog is gaan ze met z'n allen naar buiten naar 't Haonehart. Eén van de kinderen mag de 
bal meenemen. Samen lopen de kinderen naar het 't Haonehart. De beroepskracht herhaalt de 
afspraken voor de kinderen, hoe zij daar heen moeten lopen. Deze zijn helder en duidelijk voor de 
kinderen. 
 
Kennis laten maken met waarden en normen in de samenleving 
Tijdens de observaties is de overdracht van normen en waarden voldoende gewaarborgd. 
 
Conclusie pedagogisch praktijk 
In de praktijk is te zien dat houder voldoende zorg draagt voor het waarborgen van de 
pedagogische aspecten van verantwoorde dagopvang. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (tevens beroepskrachten) 
 Observatie(s) (binnen en buiten) 
 Huisregels/groepsregels 
 Pedagogisch beleidsplan 
 

Personeel en groepen 
  
 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Inschrijving in personenregister 
Bij het onderzoek voor registratie waren de volgende personen ingeschreven in het 
personenregister: 
 de beide houders. 
 
Koppeling met houder 
Uit de VOG-verificatie in het Landelijk register blijkt dat bovengenoemde personen op 23-05-2019 
gekoppeld zijn aan de geregistreerde houder. Dit is voor de start van de exploitatie. 
 
Op dit moment zijn de eventuele invalsters ingeschreven in het PRK en gekoppeld aan de houder. 
 
Er zijn geen stagiaires aanwezigen op de locatie en er zijn geen personen van 18 jaar of ouder 
ingeschreven op het woonadres waar deze locatie gevestigd is. 
 
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de eisen rondom het personenregister kinderopvang. 
 
 

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires 

De beide houders werken op de buitenschoolse opvang. Beiden beschikken over een passende 
beroepskwalificatie volgens de meest recent aangevangen cao kinderopvang en cao sociaal werk. 
Er zijn op dit moment geen andere beroepskrachten in dienst van de houders. 
 
Inzet beroepskrachten in opleiding en stagiairs 
Op dit moment zijn er geen beroepskrachten in opleiding en stagiaires op deze locatie. 
 
Opleidingseisen pedagogisch beleidsmedewerker 
Per 1 januari 2019 is de pedagogisch beleidsmedewerker (HBO functie) geïntroduceerd. Deze eis 
komt voort uit de herijkte regelgeving IKK en heeft tot doel de kwaliteit van de kinderopvang op 
een hoger niveau te brengen. De functie omvat taken als begeleider en als coach voor alle 
pedagogisch medewerkers inclusief de pedagogisch medewerkers welke flexibel worden ingezet. De 
houder dient er voor te zorgen dat deze functie in 2019 is ingevuld. Binnen het toezicht wordt nu 
gekeken of houders deze medewerker(s) al in dienst hebben en zo ja, of deze de juiste 
beroepskwalificaties heeft. 
 
Beleid inzet pedagogische beleidsmedewerker/coach 
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Beide houders beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recente 
aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal werk. 
 
Conclusie 
Er wordt voldaan aan deze voorwaarde conform de Wet kinderopvang. 
 
 

Aantal beroepskrachten 

Steekproefsgewijs is de beroepskracht-kindratio (de verhouding tussen het minimaal aantal in te 
zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de  basisgroep) getoetst. 
 
Er wordt niet afgeweken van de beroepskracht-kindratio, beide beroepskrachten werken in de 
schoolweken samen. 
 
Afwijkende inzet gedurende maximaal drie uur per dag (drie-uurs regeling) 
Tijdelijke afwijking van de beroepskracht-kindratio is niet beoordeeld omdat de steekproef gedaan 
is in een schoolweek en dan wordt er niet afgeweken. 
Gezien het kinderaantal, minder dan 11 kinderen per dag, wordt er niet afweken van de 
beroepskracht-kindratio. In de schoolweken werken de beide houders op de groep. Dit is 
noodzakelijk omdat de kinderen van twee verschillende scholen gehaald moeten worden. Aan het 
einde van de dag, brengen de houders de overgebleven kinderen naar huis, volgens afspraak met 
de ouders.  
 
Aantal beroepskrachten bij activiteiten buiten de basisgroep. 
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. 
 
Conclusie 
De beoordeelde inzet van de beroepskrachten voldoet aan de eisen. 
 
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

De buitenschoolse opvang ILO heeft één basisgroep. 
 

Groep Leeftijd Max. aantal kinderen 

ILO 4 - 13 jaar 16 

 
Mentorschap 
De ouders zijn per mail geïnformeerd wie de mentor is van hun kind. De kinderen die de 
buitenschoolse opvang al bezocht hebben, zijn geïnformeerd wie hun mentor is. 
 
Conclusie 
De houder voldoet aan de voorwaarden voor de stabiliteit van de opvang voor kinderen. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview (houders) 
 Observatie(s) (binnen en buiten) 
 Personen Register Kinderopvang (verificatiedatum: 09-08-2019 en 23-08-2019) 
 Website (www.kinderopvang-ilo.nl) 
 Diploma(s)/kwalificatie(s) beroepskrachten (van de beide houder) 
 Overzicht ingeschreven kinderen 
 Plaatsingsoverzicht 
 Pedagogisch beleidsplan 
 mail aan ouders m.b.t. het mentorschap; 
 mail FCB waarin wordt aangegeven dat:  
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- het diploma Leraar Basisonderwijs (pabo) is een diploma zoals bedoeld onder B in de kwalificatie-
eis pedagogisch beleidsmedewerker/ coach en kwalificeert in combinatie met een bewijs van 
gevolgde scholing op het terrein van coaching en/ of pedagogiek; 
-  de minor Professioneel Opvoeden aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen staat opgenomen 
in het overzicht van minors en keuzedelen / keuzevakken behorend bij de kwalificatie eis 
pedagogisch beleidsmedewerker coach deel B en geldt als bewijs van scholing op het terrein van 
coaching en/ of pedagogiek. 
 
 
 
 

Veiligheid en gezondheid 
  
 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Buitenschoolse opvang ILO is in het bezit van een veiligheids- en gezondheidsbeleid dat ertoe leidt 
dat de veiligheid en de 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 wordt geregeld, onderling, besproken. De buitenschoolse 
opvang is recentelijk gestart en het veiligheids- en gezondheidsbeleid is nog niet geactualiseerd. 
Dit zal in de loop van de tijd gebeuren als de praktijk hier om vraagt. 
 
Veiligheid en gezondheid in de praktijk 
Er zijn geen onaanvaardbare veiligheids- en gezondheidsrisico's waargenomen in de praktijk. 
 
Handelen conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid. 
Er zijn huisregels en protocollen voor de veiligheid en gezondheid waargenomen in de praktijk. 
Enkele voorbeelden: 
 een kind dat rent in de groep, wordt op een rustige wijze gecorrigeerd; 
 voordat de kinderen naar het buitenspeelterrein gaan worden de afspraken herhaalt, zoals het 

rustig lopen op de stoep en het kind dat de bal vast heeft moet de bal  vasthouden tot op het 
buitenspeelterrein. 

 
Aanwezigheid EHBO-er aan kinderen 
De houder heeft er zorg voor gedragen dat er gedurende de 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. Tijdens 
de inspectie is dit getoetst. De aanwezige beroepskrachten/houders zijn in het bezit van een geldig 
EHBO certificaat. 
 
Conclusie  
De houder heeft een veiligheids- en gezondheidsbeleid dat de veiligheid en gezondheid van de op 
te vangen kinderen voldoende waarborgt in de praktijk. 
 
 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De meldcode kindermishandeling is inhoudelijk beoordeeld in het onderzoek voor registratie. In dit 
onderzoek is beoordeeld of de houder voldoende de kennis en het gebruik van de meldcode 
bevordert. 
 
Op dit moment werken alleen de twee houders op de groep. De houders hebben toegezegd dat als 
er nieuw personeel start, zij de meldcode met de nieuwe medewerker zullen bespreken. 
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Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (tevens beroepskrachten) 
 Observatie(s) (binnen en buiten) 
 EHBO certificaten 
 Beleid veiligheid- en gezondheid 
 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
 

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. 
 
Binnenruimte 
In de groepsruimte is een gezellige zit/leeshoek gecreëerd met een bank en een staande lamp. 
Verder staan er twee tipi tenten en is er een kast waar bouw- en constructiemateriaal in zit. Op de 
mat voor de kast kunnen zij hiermee spelen. Er komt nog een kast voor het spel- en 
ontwikkelingsmateriaal. Deze staan nu netjes en overzichtelijk op onder andere de vensterbanken.  
Ook is voldoende ruimte om creatief bezig te zijn of een spelletje te spelen. 
 
Buitenruimte 
De kinderen maken gebruikt van het openbare speelterrein 't Hoanehart. 't Hoanehart is een zeer 
grote en gevarieerde speelruimte. Deze ruimte ligt aan de achterzijde van het gebouw en is 
passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen. 
 
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden eisen aan ruimtes. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (tevens beroepskrachten) 
 Observatie(s) (binnen en buiten) 
 Informatie beschikbare buitenruimte 
 

Ouderrecht 
  
 

Informatie 

Informatie inspectierapport 
De houders hebben er voor gezorgd dat het rapport van het onderzoek voor registratie op de 
website is geplaatst. 
 
Conclusie 
Hiermee wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden binnen de informatie aan ouders. 
 
 

Oudercommissie 

De houder moet binnen zes maanden na registratie een oudercommissie instellen. Als dit niet lukt, 
is de houder verplicht om ouders op een andere manier te betrekken bij de onderwerpen waarop 
een oudercommissie normaal gesproken adviesrecht heeft. Verder moet de houder zich 
aantoonbaar blijven inspannen om een oudercommissie in te stellen. 
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De houders vertellen dat er drie ouders belangstelling hebben op plaats te nemen in de 
oudercommissie. 
Het reglement van de oudercommissie is nog niet beoordeeld, omdat de oudercommissie nog niet 
ingesteld is. 
 
 
 
 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (tevens beroepskrachten) 
 Website (www.kinderopvang-ilo.nl) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 
 

Registratie, wijzigingen en administratie 
 

Administratie 

Kinderopvang geschiedt op basis van een schriftelijke overeenkomst tussen de houder van een 
kindercentrum en de ouder. 
 

(art 1.52 Wet kinderopvang) 

De administratie van een kindercentrum is zodanig ingericht dat op verzoek van de toezichthouder 
tijdig de gegevens kunnen worden verstrekt die voor naleving van bij en krachtens hoofdstuk 1, 
afdeling 3, paragrafen 2 en 3 van de Wet kinderopvang gegeven voorschriften van belang zijn. De 
administratie bevat de volgende gegevens: 
- een overzicht van alle personen die op grond van artikel 1.50, derde lid, van de wet over een 
verklaring omtrent het gedrag moeten beschikken, vermeldende in ieder geval naam, 
burgerservicenummer, geboortedatum, en voor wat betreft de bij het kindercentrum werkzame 
beroepskrachten eveneens de behaalde diploma’s en getuigschriften; 
- een afschrift van het veiligheids- en gezondheidsbeleid, bedoeld in artikel 13 van het Besluit 
kwaliteit kinderopvang; 
- een overzicht van de omvang en de samenstelling van de oudercommissie, bedoeld in artikel 1.58 
van de wet; 
- een afschrift van het reglement van de oudercommissie, bedoeld in artikel 1.59 van de wet; 
- een overzicht van alle ingeschreven kinderen, vermeldende per kind: naam, geboortedatum, 
adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en het adres en telefoonnummer van de ouders. 
 

(art 1.53 Wet kinderopvang; art 11 lid 1 onder a, 2 onder a tot en met e en 4 Regeling Wet 
kinderopvang) 

 

Pedagogisch klimaat 
 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum 
draagt er zorg voor dat in de buitenschoolse opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt 
gehandeld. 
 

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

 

Pedagogische praktijk 
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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 
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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) 

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding 
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 2 
Regeling Wet kinderopvang) 

 

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 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 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 9b Regeling Wet kinderopvang) 

 

Accommodatie 
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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) 

 

Ouderrecht 
 

Informatie 

De houder van een kindercentrum informeert ouders en personeel over het inspectierapport door 
het zo spoedig mogelijk na ontvangst op de eigen website te plaatsen op een gemakkelijk vindbare 
plaats. Indien geen website aanwezig is legt de houder een afschrift van het inspectierapport ter 
inzage op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats. 
 

(art 1.54 lid 2 en 3 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kinderopvang ILO 
Website : http://www.kinderopvang-ilo.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000040555844 
Aantal kindplaatsen : 16 
 

Gegevens houder 
Naam houder : Kinderopvang ILO 
Adres houder : Schoolstraat 7 
Postcode en plaats : 6579AN Kekerdom 
KvK nummer : 72446536 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Gelderland-Zuid 
Adres : Postbus 1120 
Postcode en plaats : 6501BC Nijmegen 
Telefoonnummer : 088 - 144 71 44 
Onderzoek uitgevoerd door :  F. Wijnands 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Berg en Dal 
Adres : Postbus 20 
Postcode en plaats : 6560AA Groesbeek 
 

Planning 
Datum inspectie : 20-08-2019 
Opstellen concept inspectierapport : 23-08-2019 
Vaststelling inspectierapport : 28-08-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 29-08-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 29-08-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 12-09-2019 
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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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