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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 uitgevoerd op basis van risicogestuurd toezicht.
De GGD’en in Nederland werken volgens een model voor risicogestuurd toezicht. Dit doen zij om
meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken. Uitgebreider onderzoek
waar nodig, minder uitgebreid waar mogelijk.

Beschouwing
De beschouwing geeft uitleg over het toezicht kinderopvang en beschrijft de resultaten bij het
uitgevoerde onderzoek. Na de feiten over het kindcentrum en de inspectiegeschiedenis, volgen de
bevindingen op hoofdlijnen. Deze worden in het rapport per domein verder uitgewerkt.
Feiten over het kindcentrum
Kindcentrum Het P@rk is onderdeel van Stichting Archipel Primair. Het kindcentrum bestaat uit
twee gebouwen. De buitenschoolse opvang (BSO) deelt het gebouw met het onderwijs. De BSO
beschikt over twee groepsruimtes, een hal en ook de speel-gymzaal mag worden gebruikt. De BSO
biedt plaats aan 60 kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. De BSO is geopend op maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag. Naast BSO wordt er ook voorschoolse opvang (VSO) aangeboden
even als vakantie opvang.
Inspectie geschiedenis
2019: Uit het jaarlijks onderzoek is naar voren gekomen dat aan alle getoetste wettelijke
voorschriften wordt voldaan;
2020: Niet bezocht i.v.m. de coronacrisis;
2021: Uit het jaarlijkse onderzoek blijkt dat de houder voldoet aan de onderzochte kwaliteitseisen.
Bevindingen
Op verzoek van de gemeente Brummen heeft er op 02-05-2022 een jaarlijks onderzoek plaats
gevonden. Er heeft een observatie en een gesprek met de beroepskrachten plaats gevonden.
Documenten zijn toegestuurd. Er wordt niet volledig voldaan aan de getoetste
kwaliteitsvoorschriften. Er is een tekortkoming geconstateerd op het domein: Veiligheid en
Gezondheid (EHBO-certificaten).
Nadere toelichting is te lezen in onderstaand rapport.

Advies aan College van B&W
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
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 wat bekeken, gelezen en/of besproken is.
Pedagogisch beleid
De houder heeft het pedagogisch beleidsplan: versie januari 2022 via de mail naar de
toezichthouder gestuurd. Dit beleidsplan geldt voor alle locaties. Daarnaast heeft elke locatie een
pedagogisch werkplan (versie: oktober 2021). Hierin worden locatiespecifieke onderdelen
beschreven.
Uit de observatie blijkt dat de beroepskracht handelt conform het beleid van de houder.
Pedagogische praktijk
In de Wet kinderopvang, artikel 1.49 lid 1 staat beschreven:
Een houder van een kindercentrum biedt verantwoorde kinderopvang, waaronder wordt verstaan:
het in een veilige en gezonde omgeving bieden van emotionele veiligheid aan kinderen, het
bevorderen van de persoonlijke en sociale competentie van kinderen en de socialisatie van
kinderen door overdracht van algemeen aanvaarde waarden en normen.
Bij algemene maatregel van bestuur zijn nadere regels gesteld met betrekking tot deze aspecten
van verantwoorde kinderopvang, namelijk:
A. De houder draagt er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase
waarin kinderen zich bevinden, op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt
omgegaan. Er is respect voor de autonomie van kinderen, grenzen worden gesteld aan en
structuur wordt geboden voor het gedrag van kinderen. Dit gebeurt op een manier dat kinderen
zich emotioneel veilig en geborgen kunnen voelen.
B. De houder draagt er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase
waarin kinderen zich bevinden, kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van:
motorische vaardigheden, cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden.
Dit gebeurt zodanig dat kinderen in staat worden gesteld steeds zelfstandiger te functioneren in
een veranderende omgeving.
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C. De houder draagt er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase
waarin kinderen zich bevinden, kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen
spelenderwijs sociale kennis en vaardigheden worden bijgebracht. Kinderen worden in staat gesteld
steeds zelfstandiger relaties met anderen op te bouwen en te onderhouden.
D. De houder draagt er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase
waarin kinderen zich bevinden, 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.
Binnen het domein 'Pedagogisch klimaat' is een observatie uitgevoerd waarbij een toetsing heeft
plaatsgevonden van dit wetsartikel.
Op alle aspecten van verantwoorde kinderopvang is toegezien, de observaties van drie aspecten
staan beschreven.
Situatie praktijkobservatie
De praktijkobservatie vond in de middag plaats.
Geobserveerd zijn onder andere de volgende momenten:
•
Buitenspelen;
•
Tafelmoment;
•
Vrij spel/ spel.
Observatie aspect A
De beroepskrachten communiceren met de kinderen
Als een kind verdrietig is nodigt de beroepskracht hem uit om even bij haar te komen zitten. Ze
troost het kind en kijkt vervolgens samen naar wat er mogelijk is.
Na het buitenspelen gaan de kinderen aan tafel. Een kind merkt op dat er nog een kind mist. De
beroepskracht zegt: 'Klopt, hij zit op de w.c.' Als alle kinderen aan tafel zitten hebben de
beroepskrachten korte gesprekjes met de kinderen. Een kind vraagt aan de beroepskracht wat zij
op haar shirt heeft staan. De beroepskracht verteld wat er op staat. Al snel is dit het onderwerp
van een gesprek dat aan tafel wordt gevoerd.
Observatie aspect B
De beroepskrachten ondersteunen en stimuleren de ontwikkeling van (individuele) kinderen.
De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in hun onderlinge interactie. Kinderen hebben de
mogelijkheid om (leer)ervaringen op te doen dankzij de groep, spelmateriaal, activiteitenaanbod en
inrichting.
De kinderen hebben vakantie. Ze zijn de hele dag aanwezig op de BSO. De beroepskrachten geven
aan dat ze kijken naar wat de kinderen willen, hierop sluiten ze dan aan met de activiteiten die
worden aangeboden.
Een deel de tijd spelen de kinderen buiten. Een groepje speelt in de zandbak. Een andere groep zit
bij de beroepskrachten aan tafel. Zij spelen het spel, ik zie, ik zie wat jij niet ziet. In de zandbak is
voldoende spelmateriaal aanwezig waarmee de kinderen kunnen spelen. Ook zijn er een aantal
stepjes waar de kinderen op kunnen steppen. De kinderen zijn allemaal met iets bezig en komen
allemaal tot spel buiten. Op het kiesbord kunnen de kinderen aangeven wat ze willen doen. Ook
voor de andere kinderen is zo inzichtelijk wie waar is.
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Observatie Aspect D
Afspraken, regels en omgangsvormen zijn herkenbaar aanwezig en worden toegepast, oefenen van
gedeelde verantwoordelijkheid en respectvol samenzijn.
Tijdens het spel krijgen twee kinderen wat onenigheid. Ze lopen naar de beroepskracht toe. Beide
kinderen krijgen de mogelijkheid om hun verhaal te doen. De beroepskracht luistert hierbij naar de
kinderen. Samen proberen ze een oplossing te zoeken. De beroepskracht stelt voor om iets verder
uit elkaar te gaan zitten, zodat ze niet elkaars vaarwater komen.
Als de kinderen aan tafel zitten spelen een paar kinderen met hun beker, waardoor hij op de grond
valt. De beroepskracht reageert hierop door te zeggen: 'We laten de bekers staan.' Groepsregels
worden herhaald als dit nodig is.
De beroepskrachten geven de kinderen de ruimte om bij sommige activiteiten aan te geven waar
hun voor keur naar uit gaat. Na het eten doen de kinderen een spelletje in de gymzaal. De
kinderen krijgen van de beroepskracht de mogelijkheid om te kiezen wat ze willen. Een aantal
kinderen kiest ervoor om vrij te spelen.
De beroepskrachten zijn zich bewust van sfeerbepalend gedrag van kinderen en maken dit
bespreekbaar.

Gebruikte bronnen
•
•
•

Interview anders namelijk: (Aanwezige beroepskrachten op 2-5-2022)
Observatie(s)
Pedagogisch beleidsplan
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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 de 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
De wijze waarop de houder zijn beleid voert met betrekking tot de verklaring omtrent het gedrag
en het personenregister kinderopvang, is op basis van een steekproef onderzocht. De steekproef is
bepaald door te toetsen of het aangestelde personeel in het bezit is van een geldige verklaring
omtrent het gedrag en ingeschreven staat in het personenregister kinderopvang (PRK).
De aanwezige beroepskrachten zijn ingeschreven en gekoppeld aan de houder. Daarbij zijn de
verklaringen omtrent gedrag natuurlijke personen goedgekeurd.
Opleidingseisen
De houder heeft een afschrift van de beroepskwalificaties van deze beroepskrachten overlegd aan
de toezichthouder. Hieruit blijkt dat de beroepskrachten beschikken over een passende opleiding
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang.
Pedagogisch beleidsmedewerker
De Pedagogisch beleidsmedewerker die voor deze locatie is aangesteld beschikt over een voor de
werkzaamheden passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao
Kinderopvang en cao Sociaal Werk.
Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
Tijdens de inspectie zijn aanwezig:
Groep

BSO Het
P@rk

Aantal
aanwezige
kinderen
10

Leeftijd
kinderen
4 -12 jaar

Aantal
beroepskrachten
aanwezig
2

Aantal
beroepskrachten
nodig
1

De verhouding tussen het aantal kinderen op de groep en het aantal ingezette pedagogisch
medewerkers is op het moment van inspectie voldoende volgens de rekentool beroepskrachtkindratio (BKR). Uit de presentielijsten blijkt dat er voldoende beroepskrachten ingezet worden
voor het aantal op te vangen kinderen.
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Stabiliteit van de opvang voor kinderen
De kinderen worden opgevangen in drie basisgroepen binnen BSO Het P@rk:
Stamgroep
Kids 2 Explore
Kids to Create
Kids 2 Move

Leeftijd kinderen
4 t/m 7 jaar
6 t/m 9 jaar
9 t/m 12 jaar

Maximaal aantal kinderen
20
20
De grote van de groep ligt aan het aantal aanmeldingen

Gebruikte bronnen
•
•
•
•
•
•
•
•

Interview anders namelijk: (Aanwezige beroepskrachten op 2-5-2022)
Observatie(s)
Personenregister Kinderopvang
Landelijk Register Kinderopvang
Diploma/kwalificatie beroepskrachten
Presentielijsten
Personeelsrooster
Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s)
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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
De houder heeft er geen zorg voor gedragen dat er gedurende de dagopvang te allen tijde ten
minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan
kinderen conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere regels.
Beide aanwezige beroepskrachten zijn niet in het bezit van een geldig EHBO-certificaat. De
locatieverantwoordelijke geeft aan dat er op het KDV (dit gebouw zit naast het gebouw waarin de
BSO is gevestigd) beroepskrachten aanwezig zijn die geschoold zijn. Dit is niet voldoende, want om
adequaat te kunnen handelen bij incidenten moet diegene snel bij het incident kunnen zijn. Per
kindercentrum (LRK vermelding/ BSO of dagopvang) moet minimaal een persoon met passende
EHBO-kwalificatie aanwezig zijn.
Uit bovenstaande constatering(en)/ bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is
voldaan:
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 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9b Regeling
Wet kinderopvang)
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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 )
Pedagogische praktijk
In het kader van het bieden van verantwoorde buitenschoolse opvang, draagt de houder van een
kindercentrum er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin
kinderen zich bevinden:
a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de
autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt
geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen
voelen;
b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden,
cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat
te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving;
c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en
vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties
met anderen op te bouwen en te onderhouden;
d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen
aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met
anderen en een actieve participatie in de maatschappij.
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 11 Besluit kwaliteit kinderopvang )
Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn:
a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum;
b. de 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;
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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)
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 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 1, 2 en 19a Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7
lid 1 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; art 9a lid 3 Regeling
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
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)
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 )
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Veiligheid en gezondheid
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende de buitenschoolse opvang
te allen tijde ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van
eerste hulp aan kinderen conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie
gestelde nadere regels.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9b Regeling
Wet kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening

: BSO Het P@rk

Website

: http://www.educatief-centrum.nl

Aantal kindplaatsen

: 60

Gegevens houder
Naam houder

: Stichting Archipel Kinderopvang

Adres houder

: Postbus 4091

Postcode en plaats

: 7200 BB Zutphen

KvK nummer

: 58040846

Aansluiting geschillencommissie

: Ja

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD

: GGD Noord- en Oost-Gelderland

Adres

: Postbus 3

Postcode en plaats

: 7200 AA Zutphen

Telefoonnummer

: 088-4433000

Onderzoek uitgevoerd door

: Mevr. S. Eising

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente

: Brummen

Adres

: Postbus 5

Postcode en plaats

: 6970 AA BRUMMEN
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Planning
Datum inspectie

: 02-05-2022

Opstellen concept inspectierapport

: 11-05-2022

Zienswijze houder

: 18-05-2022

Vaststelling inspectierapport

: 18-05-2022

Verzenden inspectierapport naar houder

: 19-05-2022

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 19-05-2022

Openbaar maken inspectierapport

: 25-05-2022
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
Zienswijze Kindcentrum het P@rk (Archipel Kinderopvang)
Het grotendeel van onze pedagogisch medewerkers is recentelijk weer gecertificeerd voor de
kinder-ehbo. Helaas was de betreffende werknemer van deze middag tijdens deze bijeenkomst
ziek. Zij heeft 2 jaar geleden wel de basis reeds gehad. We zijn actief bezig met de
trainingsaanbieder haar zo spoedig mogelijk te her-certificeren. Tot die tijd zullen we zorgdragen
dat er op ieder moment van de bso tijd een (pedagogisch) medewerker met kinder-ehbo diploma
aanwezig is.
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