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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 aangekondigd onderzoek na registratie.
Bij dit onderzoek beoordeelt de toezichthouder of het kindercentrum aan alle eisen voldoet. Hij
bekijkt vooral de eisen die hij tijdens het onderzoek voor registratie nog niet (volledig) kon
toetsen.

Beschouwing
Conclusie
De toezichthouder concludeert dat zowel het beleid als de praktijk in orde zijn.
Hieronder omschrijft de toezichthouder de algemene kenmerken van dit kindercentrum, de
onderzoeksgeschiedenis en de bevindingen op hoofdlijnen.
Algemene kenmerken
De buitenschoolse opvang 'de Reuzen' is in maart 2021 verhuisd van de Stationsstraat 96
Scheemda naar Anemoonstraat 1 te Scheemda. Op het nieuwe adres is de BSO gehuisvest in een
voormalige basisschool. De BSO heeft hier de beschikking over diverse ruimtes en een groot
buitenspeelruimte. De opvang gaat plaats vinden in 3 bas isgroepen, elke groep bestaat uit
maximaal 22 kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. In het pand is ook KDV 'de Kaboutertjes'
gehuisvest. De BSO en het KDV zijn onderdeel van kinderopvang Oldambt.
Onderzoeksgeschiedenis
Op 15 februari 2021 heeft het onderzoek voor registratie plaats gevonden. Er werd voldaan aan de
getoetste wettelijke voorwaarden.
Huidig inspectieonderzoek
Op 1 juni 2021 heeft het onderzoek na registratie plaats gevonden. Er wordt voldaan aan de
getoetste wettelijke voorwaarden.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder
duidelijk hoe hij/zij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent:
Het bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden
en de overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft de houder onderwerpen zoals de indeling
en grootte van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid.
De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch
beleid.
Van de beoordeelde eisen staat een beschrijving van w at bekeken, gelezen en/of besproken is.
Pedagogisch beleid
Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. Uit het onderzoek is gebleken dat
de houder van het kindercentrum er zorg voor draagt dat er conform het pedagogisch beleidsplan
wordt gehandeld.
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarde.
Pedagogische praktijk
In het kader van het bieden van verantwoorde buitenschoolse opvang dient de houder, rekening
houdend met de ontwikkelingsfase waarin kinderen zich bevinden, er in ieder geval zorg voor te
dragen dat:
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 kinde ren 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, en
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.
Ter ondersteuning bij de beoordeling hiervan maakt de toezichthouder gebruik van het
“Veldinstrument Observatie Pedagogische Praktijk”.
Dit veldinstrument is opgebouwd uit de vier pedagogische basisdoelen van Marianne Riksen Walraven (2000) die zijn benoemd in de Memorie van Toelichting bij de Wet kinderopvang (2005):
- Het waarborgen van emotionele veiligheid
- Het bieden van mogelijkheden voor kinderen tot ontwikkeling van persoonlijke competentie
- Het bieden van mogelijkheden voor kinderen tot ontwikkeling van sociale competentie
- Socialisatie; het overdragen van waarden en normen
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Hieronder volgen voorbeelden die tijdens de observatie zijn gezien:
Emotionele veiligheid
De beroepskrachten kennen ieder kind in de groep; ze kennen he n bij naam en weten persoonlijke
bijzonderheden (bijv. karakter, hobby, allergieën). In het contact met het kind wordt die kennis
gebruikt. Tijdens het buiten spelen trekt een kind zich wat terug uit de groep. De beroepskrachten
weten dat het kind het prettig vindt om af te toe alleen te spelen en respecteren dit.
Persoonlijke competentie
De beroepskrachten geven duidelijke informatie over start, verloop en einde van een activiteit; de
situatie is voor kinderen inzichtelijk. Tijdens het vrij buiten spelen geven de beroepskrachten aan
dat ze nog een spel met water willen spelen. De kinderen lopen mee met de beroepskrachten. Deze
geven uitleg waarna het spel begint. Het is ook duidelijk voor de kinderen wanneer het spel is
afgelopen.
Sociale competentie
De beroepskrachten zetten gerichte activiteiten en materialen in om kinderen te laten
samenspelen. Op passende wijze (zonder verstoren) wijzen zij kinderen op elkaars kennis en
kunde. Er is ruimte voor het kiezen van eigen spel. Het spel met water wordt met twee teams
gespeeld. De teams zijn zo ingedeeld dat beide teams een diversiteit aan leeftijden hebben.
Overdracht van normen en waarden
Beroepskrachten hanteren de afspraken, regels en omgangsvormen op eenduidige en consequente
wijze. Daarbij blijven zij rekening houden met de situatie; hun optreden sluit aan bij gedrag en
behoefte van individuele kinderen. Met rijdend speelgoed mag alleen op de bestrating worden
gereden. Als een kind ermee op het gras gaat wordt het op vriendelijke wijze aangesproken
waarna het kind op de bestrating verder gaat.
Uit de observatie en het interview is gebleken dat er verantwoorde buitenschoolse opvang wordt
geboden en dat er wordt gehandeld volgens de vier pedagogische basisdoelen.
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarde.
Gebruikte bronnen






Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
Interview (beroepskracht)
Observatie(s)
Landelijk Register Kinderopvang
Pedagogisch beleidsplan (versie 2021)
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Personeel en groepen
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
Binnen de buitenschoolse opvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste
basisgroepen. Er moet voldoende personeel op elke groep zijn. Hoeveel beroepskrachten nodig
zijn, is afhankelijk van het aantal kinderen en hun leeftijd.
Elke beroepskracht moet een geldig diploma hebben en ingeschreven staan in het Personenregister
Kinderopvang. Een pedagogisch beleidsmedewerker begeleidt de beroepskrachten in hun werk.
In de basisgroepen spreken de beroepskrachten Nederlands met elkaar en met d e kinderen.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een
beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
Uit het personenregister kinderopvang is gebleken dat alle beroepskrachten en structureel
aanwezigen zijn ingeschreven in het personenregister kinderopvang en beschikken over een
geldige verklaring omtrent het gedrag. Eenieder is tevens gekoppeld aan de houder.
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden.
Opleidingseisen
Uit de aangeleverde diploma’s/kwalificaties is gebleken dat alle beroepskrachten beschikken over
een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie overeenkomstig de meest recent
aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.
De pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende
opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal
Werk.
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden.
Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
Uit de aangeleverde personeelsroosters en de presentielijsten is gebleken dat er voldoende
beroepskrachten worden ingezet op het aantal aanwezige kinderen (beroepskracht-kindratio).
Indien er één beroepskracht aanwezig is, is tevens een volwassene beschikbaar die telefonisch
bereikbaar is en binnen vijftien minuten aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit.
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden.
Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers
De houder van een kindercentrum dient jaarlijks het minimaal aantal uren waarvoor de
pedagogisch beleidsmedewerker/ coach moet worden ingezet te bepalen. Hiervoor dient als
peildatum 1 januari te worden gehanteerd. Op 1 januari 2021 was deze locatie echter nog niet in
exploitatie genomen.
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De houder dient ook voor de nieuwe locatie een pedagogisch beleidsmedewerker/ coach aan te
stellen voor de rest van het jaar die ingezet wordt voor het opstellen en imp lementeren van beleid
én elke beroepskracht dient te worden gecoacht door de pedagogisch beleidsmedewerker/ coach.
Uit het onderzoek is gebleken dat hieraan is voldaan.
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarde.
Stabiliteit van de opvang voor kinderen
De buitenschoolse opvang vindt plaats in 3 vaste groepen:
- basisgroep 1; 4 - 13 jaar, maximaal 22 kinderen
- basisgroep 2; 4 - 13 jaar, maximaal 22 kinderen
- basisgroep 3; 4 - 13 jaar, maximaal 22 kinderen
Er wordt voldaan aan de getoetste w ettelijke voorwaarden.
Gebruik van de voorgeschreven voertaal
In dit kindercentrum wordt de voorgeschreven voertaal gesproken; de Nederlandse taal.
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden.
Gebruikte bronnen








Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
Interview (beroepskracht)
Observatie(s)
Personenregister Kinderopvang
Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten
Presentielijsten (week 19, 20 en 21)
Personeelsrooster (week 19, 20 en 21)
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Veiligheid en gezondheid
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
De houder moet zorgen voor veilige en gezonde opvang. Hiervoor heeft de houder vastgelegd wat
de risico’s zijn voor de veiligheid en gezondheid van kinderen. Ook beschrijft de houder: wat hij/zij
doet om risico’s klein te houden, hoe de kinderen met kleine risico’s leren omgaan en hoe
beroepskrachten handelen als er toch iets gebeurt. En de houder besteedt aandacht aan het risico
op grensoverschrijdend gedrag.
De houder betrekt medewerkers bij het maken van dit veiligheid - en gezondheidsbeleid. De houder
zorgt ervoor dat de beroepskrachten handelen volgens het beleid.
Er is een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de houder moet de kennis en het
gebruik van deze meldcode bevorderen.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een
beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.

Veiligheids- en gezondheidsbeleid
Uit het onderzoek is gebleken dat de houder een beleid heeft dat ertoe leidt dat de veiligheid en
gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd en dat er conform dit
beleid wordt gehandeld.
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid is beoordeeld en omvat een concrete beschrijving van de
wijze waarop de houder er zorg voor draagt dat dit beleid samen met de beroepskrachten een
continu proces is van het vormen van beleid, implementeren, evalueren en actualiseren.
Hiernaast omvat het een concrete beschrijving van de wijze waarop de houder er zorg voor draagt
dat het actuele veiligheids- en gezondheidsbeleid en de evaluaties inzichtelijk zijn voor de
beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiaires, vrijwilligers en ouders.
Uit een steekproef is gebleken dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid een concrete beschrijving
omvat van de voornaamste risico’s met grote gevolgen die de opvang met zich mee brengt en
welke maatregelen worden genomen om deze risico’s in te perken.
Hiernaast omvat het veiligheids- en gezondheidsbeleid een beschrijving in algemene zin van de
wijze waarop kinderen w ordt geleerd om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen beperkt zijn.
Tot slot blijkt uit de personeelsroosters en EHBO certificaten dat de houder er zorg voor draagt 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.
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden.
Gebruikte bronnen







Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
Interview (beroepskracht)
Observatie(s)
EHBO-certificaten
Beleid veiligheid- en gezondheid (versie 2021)
Risicomonitor, versie mei 2021
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Accommodatie
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
De binnenruimte en de buitenruimte moeten groot genoeg zijn. Ook zijn de ruimtes voor de
kinderen veilig en toegankelijk. De inrichting van de ruimtes stimuleert de kinderen om te spelen.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een
beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.
Eisen aan ruimtes
Tijdens het onderzoek voor registratie waren de ruimtes nog niet volledig ingericht. Tijdens het
onderzoek na registratie is gebleken dat de binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven
gedurende de tijd dat zij worden opgevangen veilig, toegankelijk en passend zijn ingericht in
overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen.
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden.
Gebruikte bronnen



Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
Observatie(s)
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Ouderrecht
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
De houder moet ouders informeren over een aantal onderwerpen, zoals: het pedagogisch beleid,
de groepsgrootte, het aantal beroepskrachten per groep, de opleidingseisen van beroepskrachten,
het veiligheids- en gezondheidsbeleid en de klachtenregeling. Ouders hebben adviesrecht over een
aantal onderwerpen binnen de opvang.
De houder laat de ouders en het personeel weten waar zij het inspectierapport kunnen vinden.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een
beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.
Oudercommissie
De houder heeft een gezamenlijke oudercommissie ingesteld voor kinderopvang Oldambt. De
gezamenlijke oudercommissie bestaat momenteel uit 3 leden waarvan één lid e en kind op BSO de
Reuzen heeft. Het kindercentrum dient te beschikken over een eigen oudercommissie van minimaal
2 personen. Deze oudercommissie kan deelnemen aan een gezamenlijke oudercommissie. De
houder spant zich in om een tweede ouder van BSO de Reuze n te werven. Er dient binnen 6
maanden na registratie een oudercommissie te zijn ingesteld. De houder heeft hiervoor tot 8
september 2021 de tijd.
Dit item wordt tijdens het eerstvolgend jaarlijks onderzoek opnieuw beoordeeld.

Gebruikte bronnen



Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
Overzicht samenstelling oudercommissie
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum
draagt er zorg voor dat in de buitenschoolse opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt
gehandeld.
(art 1.49 lid 1 en 2, 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)
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 be vat 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 va n toepassing, een concrete beschrijving van de tijden
waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal
aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en
wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimumaantal
beroepskrachten op grond van de beroepskracht-kindratio kan op de dagen van de week
verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de aard
en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de basisgroep kunnen verlaten.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van het beleid
ten aanzien van het gebruik kunnen maken van buitenschoolse opvang gedurende extra dagdelen.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang )
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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)
Pedagogische praktijk
In het kader van het bieden van verantwoorde buitenschoolse o pvang, 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 o f met een
uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een
onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden
opgevangen;
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen worden opgevangen;
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over
de kinderen die worden opgevangen;
e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd
hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn
of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres.
Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e
ingeschreven in het personenregister kinderopvang.
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang )
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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Opleidingseisen
Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent
aangevangen cao Kinderopvang.
Een beroepskracht meertalige buitenschoolse opvang beschikt daarbij over een bewijsstuk waaruit
blijkt dat hij de Duitse, Engelse of Franse taal voor de deelvaardigheden gesprekken voeren, lezen,
luisteren en spreken beheerst op ten minste niveau B2 van het Europees Referentiekader (ERK)
voor talen.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9a lid 1 en 2
Regeling Wet kinderopvang)
Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; 9a lid 3 R egeling Wet
kinderopvang )
Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires
De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat
wordt opgevangen, met dien verstande dat:
- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige
kinderen in een basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in bijlage 1, onderdeel b, bij het
besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenre gels;
- Indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de basisgroep
verlaten, leidt dit niet tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit
buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten, ten
opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit;
- in afwijking hiervan op grond van het Besluit kwaliteit kinderopvang art.16 lid 4 minder
beroepskrachten zijn ingezet;
- gedurende de buitenschoolse opvang maximaal een derde deel van het totaal minimaal aantal op
het kindercentrum in te zetten beroepskrachten bestaat uit beroepskrachten in opleiding of
stagiairs. Het minimaal op het kindercentrum in te zetten aantal beroepskrachten wordt gevormd
door de optelsom van het op grond van artikel 16 van het Besluit kwaliteit kinderopvang minimaal
aantal in te zetten beroepskrachten op de afzonderlijke basisgroepen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2, 3, 4 en 8 Besluit k waliteit 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 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder a en 16 lid 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang )
Indien de inzet van het aantal in te zetten beroepskrachten als bedoeld in art 16 lid 2 Besluit
kwaliteit kinderopvang ertoe leidt dat in het kindercentrum slechts één beroepskracht aanwezig is,
is tevens een volwassene beschikbaar die telefonisch bereikbaar is en die binnen vijftien minuten in
het kindercentrum aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit.
De houder van een kindercentrum informeert de bij het kindercentrum werkzame personen over de
naam en het telefoonnummer van deze persoon.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang )
Indien de afwijkende inzet van het aantal beroepskrachten, als bedoeld in artikel 16 lid 4 Besluit
kwaliteit kinderopvang, ertoe leidt dat slechts één bero epskracht op het kindercentrum wordt
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ingezet, is ter ondersteuning van deze beroepskracht ten minste één andere volwassene in het
kindercentrum aanwezig.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 6 Besluit kwaliteit kinderopvang )
Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers
De houder van het kindercentrum zet de pedagogisch beleidsmedewerker voor het coachen van
beroepskrachten bij de uitvoering van hun werkzaamheden en de totstandkoming en
implementatie van pedagogische beleidsvoornemens vo or het vereiste aantal uren in. Het minimaal
aantal uren inzet wordt jaarlijks bepaald op grond van de rekenregels in het besluit.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 17 lid 1 en 2 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)
Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en
bespreekt, indien wenselijk, de ontwikkeling van het kind met de oude rs. Tevens is de mentor voor
de ouders en het kind aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het
kind.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Gebruik van de voorgeschreven voertaal
De Nederlandse taal wordt als voertaal gebruikt. Daar waar naast de Nederlandse taal de Friese
taal of een streektaal in levend gebruik is, kan de Friese taal of de streektaal mede als voertaal
worden gebruikt. In afwijking hiervan kan meertalige buitenscho olse opvang worden verzorgd
conform de definitie en in overeenstemming met de voorwaarden die daarvoor gelden.
(art 1.50 lid 2 en art 1.55 lid 1 en 3 Wet kinderopvang )
OF
De Nederlandse taal wordt als voertaal gebruikt. Indien de herkomst van de kinderen in specifieke
omstandigheden daartoe noodzaakt, kan mede een andere taal als voertaal worden gebruikt,
overeenkomstig een door de houder van een kindercentrum vastgestelde gedragscode.
(art 1.55 lid 2 Wet 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 buitens choolse 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 of voorgenomen houder van een kindercentrum stelt het veiligheids- en
gezondheidsbeleid schriftelijk vast en verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder
evalueert, en indien nodig actualiseert, het veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden
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na opening van het kindercentrum. Daarna houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid
actueel.
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de
houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid
samen met de beroepskrachten een continu proces is van het vormen van beleid, implementeren,
evalueren en actualiseren.
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de
opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich meebrengt, 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 opleid ing,
stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen.
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is
aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen,
teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het
risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken e n de handelswijze indien deze risico’s zich
verwezenlijken.
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een beschrijving in algemene zin van de w ijze waarop
kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen voor de veiligheid en
gezondheid van kinderen beperkt zijn en welke derhalve niet zijn aan te merken als voornaamste
risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid en gezondheid en als risico op
grensoverschrijdend gedrag.
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de
houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids - en
gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten,
beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders.
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang)
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van
de wijze waarop de achterwacht is geregeld indien er met inachtneming va n de beroepskrachtkindratio of bij het afwijken van de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten op
grond van de beroepskracht-kindratio, slechts een beroepskracht op het kindercentrum aanwezig
is.
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder f en art 16 lid 5 en 6 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)
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Accommodatie
Eisen aan ruimtes
De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden
opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en
de leeftijd van de op te vangen kinderen.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening

: B.S.O. de Reuzen

Website

: http://www.kinderopvangoldambt.nl

Vestigingsnummer KvK

: 000014200074

Aantal kindplaatsen

: 66

Gegevens houder
Naam houder

: Kinderopvang Oldambt

Adres houder

: Stationsstraat 96

Postcode en plaats

: 9679 EG Scheemda

Website

: www.kaboutertjes.com

KvK nummer

: 02065786

Aansluiting geschillencommissie

: Ja

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD

: GGD Groningen

Adres

: Postbus 584

Postcode en plaats

: 9700 AN Groningen

Telefoonnummer

: 050-3674325

Onderzoek uitgevoerd door

: A. de Vogel

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente

: Oldambt

Adres

: Postbus 175

Postcode en plaats

: 9670 AD WINSCHOTEN

Planning
Datum inspectie

: 01-06-2021

Opstellen concept inspectierapport

: 06-07-2021

Zienswijze houder

: Niet van toepassing

Vaststelling inspectierapport

: 08-07-2021
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Verzenden inspectierapport naar houder

: 09-07-2021

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 09-07-2021

Openbaar maken inspectierapport

: 30-07-2021
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen.
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