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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. 

 

Beschouwing 

Buitenschoolse opvang (BSO) De Meeander is gevestigd op de eerste verdieping van IKC De 

Meeander te Varsseveld en is een onderdeel van Kinderopvang Zonnekinderen. 

 

De BSO heeft 68 kindplaatsen en maakt gebruik van meerdere ruimtes in het gebouw. Onder meer 

worden kookcafé, atelier en het theater gebruikt. 

 

Inspectiegeschiedenis 

22-5-2017: jaarlijks onderzoek. Er zijn geen overtredingen geconstateerd. 

03-07-2018: jaarlijks onderzoek. Er zijn overtredingen geconstateerd op het domein Veiligheids- 

en gezondheidsbeleid. 

30-04-2019: jaarlijks onderzoek. Er zijn geen overtredingen geconstateerd. 

11-08-2020: jaarlijks onderzoek. Aan de onderzochte voorwaarden wordt voldaan. 

 

Bevindingen: 

Tijdens het huidig onderzoek wordt er niet voldaan aan de onderzochte voorwaarden. 

  

De bevindingen zijn te lezen in dit 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 de pedagogische werkwijze vastgelegd in het "Zonnekinderen pedagogisch beleid” 

en de "Factsheet BSO Meeander. 2022-V!" 

 

Tijdens het interview met de beroepskracht blijkt dat hij voldoende op de hoogte is van het 

pedagogisch beleid. Dit kwam ook tot uiting tijdens de observatie. 

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 twee aspecten 

staan beschreven. 

 

Situatie praktijk observatie 

De praktijk observatie vond op maandagochtend plaats. Geobserveerd is het moment van dat de 

kinderen vrij aan het spelen zijn en bezig zijn met het snijden van groente voor de groentesoep. 

Tegelijkertijd worden er kaas stengels gemaakt. Een gedeelte van de kinderen is met een 

beroepskracht naar een boerderij. Er zijn 21 kinderen en één beroepskracht en een medewerker 

aanwezig. 

 

Op een sensitieve en responsieve manier met kinderen 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. 

Er worden korte gesprekjes gevoerd waar beroepskrachten en kinderen beiden bijdragen in het 

gesprek. Er wordt onder meer gesproken over de verschillende groentes die voor de 

groentesoep gebruikt gaan worden. De kinderen krijgen uitleg hoe een groente mesje moet worden 

vastgehouden. Zo wordt er gezegd: " Ga maar in kleine stukjes snijden. Je mag ook best even 

proeven."  

De kinderen tonen in hun gedrag dat ze zich op hun gemak voelen. Kinderen laten hun emoties 

zien, zowel in positieve zin (blij, tevreden, nieuwsgierig, enthousiast) als in negatieve zin (boos, 

verdrietig). De emoties zijn passend bij de situatie. 

De beroepskrachten laten merken dat ze de kinderen accepteren zoals ze zijn; ze geven 

complimentjes, hebben oogcontact en treden bemoedigend op als een kind dat nodig heeft. 

De beroepskrachten gedragen zich sensitief en responsief naar de kinderen. De kinderen worden in 

hun gedrag bekrachtig door de positieve houding van de beroepskrachten.  

 

De emotionele veiligheid voor de kinderen wordt gewaarborgd door het handelen van de 

beroepskracht en de andere aanwezige persoon. 
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Kinderen worden spelenderwijs uitgedaagd in de ontwikkeling van: motorische 

vaardigheden; cognitieve vaardigheden; taalvaardigheden; creatieve vaardigheden. Dit 

gebeurt zodanig dat kinderen in staat worden gesteld steeds zelfstandiger te 

functioneren in een veranderende omgeving. 

De kinderen worden spelenderwijs 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.  

De kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 

vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties 

met anderen op te bouwen en te onderhouden. 

De kinderen worden uitgedaagd in het ontwikkelen van hun vaardigheden en zelfstandigheid. De 

kinderen zitten in een klein groepje aan tafel groenten te snijden. Er wordt door de beroepskracht 

gewaarschuwd om op goed op je vingers te letten tijden het snijden van de groentes. Een ander 

kind wordt gevraagd of zij haar handen heeft gewassen na toiletbezoek. 

De beroepskrachten zijn zich bewust van hun handelen en de mogelijkheden die eenieder 

individueel kind heeft.  

 

Conclusie 

De locatie beschikt over een pedagogisch beleidsplan en werkplan. De houder van de BSO draagt 

er zorg voor dat in de opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 

De houder 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 (artikel 1.49 lid 1 Wet kinderopvang). 
 

 

Gebruikte bronnen 

• Interview anders namelijk: (beroepskracht) 

• Observatie(s) 

• Pedagogisch beleidsplan 

• Factsheet BSO Meeander 

• Mail stafmedewerker Kwaliteitszorg 7 maart 2022 
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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 verklaringen omtrent gedrag, is op 

basis van een steekproef onderzocht. De steekproef is bepaald door te toetsen of een gedeelte van 

het personeel dat ten tijde van het onderzoek op de locatie aanwezig is, in het bezit is van een 

verklaring omtrent gedrag die voldoet aan de wettelijke eisen. 

 

Eén onderzochte beroepskracht is in het bezit van een verklaring omtrent gedrag en is gekoppeld 

aan het PRK op basis van het Burgerservicenummer.  

De andere aanwezige persoon is niet ingeschreven en gekoppeld aan het PRK op basis van het 

Burgerservicenummer. Deze persoon kan niet als beroepskracht worden aangemerkt vanwege het 

feit dat deze geen arbeidsovereenkomst heeft met de houder.  

 

Bij navraag bij de stafmedewerker Kwaliteitszorg blijkt dat deze persoon aanwezig op locatie, nog 

niet in dienst is bij de houder en wel als zodanig is ingezet ten tijde van het locatiebezoek. 

 

De stafmedewerker kwaliteitszorg schrijft in haar reactie via email op d.d. 7 maart 2022 onder 

meer: 

"Omdat de nood zeer hoog is (personeelsgebrek en Corona) en regelmatig urgent is zij vorige week 

gevraagd voor inzet in de BSO. Met de intentie om te komen tot een 0-urencontract zodat zij, 

naast haar studie en/of in vakanties, in kan vallen. Dit is formeel helaas nog niet geregeld. Er is 

dus nog geen arbeidsovereenkomst. En, zoals je hebt geconstateerd, geen PKR inschrijving en 

koppeling." 

 

Conclusie: 

De beroepskracht is in het bezit van een verklaring omtrent gedrag en is gekoppeld aan PRK op 

basis van het Burgerservicenummer. 

De tweede persoon is niet gekoppeld aan het PRK op basis van het Burgerservicenummer. 

 

Hiermee wordt niet volledig voldaan aan de voorwaarden. 
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Uit bovenstaande constatering(en)/ bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 

voldaan:  

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 

De wijze waarop de houder zijn beleid voert met betrekking tot de beroepskwalificaties, is op basis 

van een steekproef onderzocht. De steekproef is bepaald door te toetsen of het personeel dat ten 

tijde van het onderzoek op de locatie aanwezig was, in het bezit is van een geldende 

beroepskwalificatie. 

 

De beroepskracht en tweede aanwezige persoon die zijn opgenomen in de steekproef zijn in het 

bezit van een beroepskwalificatie conform CAO. 

 

De pedagogisch beleidsmedewerker en pedagogisch coach beschikken over een voor de 

werkzaamheden passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao 

Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 

 

Conclusie:  

De beroepskrachten en de pedagogisch coach beschikken over diploma’s en getuigschriften die 

voldoen aan de wettelijke eisen. 

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

stagiaires 

Er zijn 21 kinderen aanwezig en er is één beroepskracht ingezet. De tweede persoon die is ingezet 

is geen beroepskracht omdat zij niet in dienst is bij de houder. Door deze inzet is de BKR niet 

conform de voorwaarden. 

 

Conclusie: 

Er wordt niet voldaan aan de voorwaarden met betrekking tot de inzet van personeel. 

 

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

voldaan:  

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) 
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Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Op de BSO kunnen 68 kinderen geplaatst worden. De groepen zijn onderverdeeld in: 

• Groep Groen      : 24 kindplaatsen voor kinderen van 7 t/m 12 jaar 

• Groep Lichtgroen: 22 kindplaatsen voor kinderen van 4 t/m 12 jaar 

• Groep Paars       : 22 kindplaatsen voor kinderen van 4 t/m 12 jaar 
 

 

Gebruikte bronnen 

• Interview manager/ locatieverantwoordelijke (mevrouw de Groot) 

• Interview anders namelijk: (beroepskracht) 

• Personenregister Kinderopvang 

• Landelijk Register Kinderopvang 

• Diploma/kwalificatie beroepskrachten 

• Arbeidsovereenkomst(en) 

• Presentielijsten 

• Personeelsrooster 

• Pedagogisch beleidsplan 

• Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 

• Factsheet BSO Meeander 

• Mail stafmedewerker Kwaliteitszorg 7 maart 2022 
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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 

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) 

 

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; 
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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) 

 
 

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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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : IKC De Meeander (BSO) 

Website : http://www.zonnekinderen.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000009213789 

Aantal kindplaatsen : 68 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Sterrendans BV 

Adres houder : Babberichseweg 23 

Postcode en plaats : 6901 JV Zevenaar 

KvK nummer : 09213789 

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 :  J. Huberts 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Oude IJsselstreek 

Adres : Postbus 42 

Postcode en plaats : 7080 AA GENDRINGEN 

 



 

 

13 van 14 

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 28-02-2022 

IKC De Meeander (BSO) te Varsseveld 

 

Planning 

Datum inspectie : 28-02-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 17-03-2022 

Zienswijze houder : 28-03-2022 

Vaststelling inspectierapport : 28-03-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 28-03-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 28-03-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 31-03-2022 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

 

Zienswijze bij inspectierapport BSO  - IKC de Meeander - inspectiebezoek d.d. 28 

februari 2022 

 

Op 28 februari 2022 heeft een onaangekondigd inspectiebezoek plaatsgevonden op de BSO van 

IKC de Meeander in Varsseveld. Het bezoek en de contacten met de toezichthouder zijn prettig 

verlopen en wij herkennen ons in de inhoud van het rapport. 

En aanzien van de geconstateerde tekortkoming willen wij het onderstaande aangeven. 

Wij betreuren dat de inschrijving/koppeling in het persoonsregister van de tweede beroepskracht 

nog niet gerealiseerd was op het moment dat zij werd ingezet. Zoals in het contact met de 

toezichthouder reeds aangegeven is het personeelstekort zeer nijpend. Wij waren in deze situatie 

dan ook last minute op zoek naar alternatieve inzet en hebben die gevonden in de ingezette 

persoon. Het betreft een stagiaire binnen het onderwijs op IKC de Meeander die tijdens de 

afronding van haar voorafgaande opleiding pedagogisch medewerker stage heeft gelopen op de 

opvang van een andere Zonnekinderen locatie, te weten IKC de Bosmark. Zij is gekwalificeerd, 

kent onze werkwijze én is bekend met locatie de Meeander. Voor ons bood dit, onder de huidige 

omstandigheden, voldoende garantie om haar verantwoord in te zetten in de BSO. De observatie 

van de pedagogische praktijk laat dit ook zien. 

Voor haar stage op de Bosmark heeft zij destijds een inschrijving in het persoonsregister gedaan 

en voor aanvang van haar (onderwijs)stage in september 2021 heeft zij een VOG overlegd. Deze 

laatste was voor het onderwijs en hiermee is zij niet ingeschreven en gekoppeld in het 

persoonsregister kinderopvang. Wij hebben zo inderdaad niet aan de wettelijke kwaliteitseis 

voldaan maar menen toch voldoende zorgvuldig gehandeld te hebben onder de gegeven 

omstandigheden. 

Inmiddels is inschrijving en koppeling in het persoonsregister van de betreffende beroepskracht 

alsnog gerealiseerd.  

De huidige personele krapte is een landelijk en sector breed probleem dat wordt versterkt door de 

(gevolgen van) Covid-19. Wij stellen alles in het werk om zo snel mogelijk weer te kunnen voldoen 

aan alle eisen én om te zorgen dat eventuele afwijkingen een zo beperkt mogelijk effect hebben op 

de kwaliteit van de opvang. Wij willen te allen tijde verantwoorde en veilige kinderopvang bieden. 

Indien wij dit niet kunnen garanderen gaan we over tot het sluiten van de groep. 

Wij volgen de (tijdelijke) landelijke richtlijnen in dezen en maken uiteraard zorgvuldige afwegingen. 

Het document dat houders dienen op te stellen om inzicht te geven in de inspanningen en 

afwegingen is, conform landelijke richtlijn, besproken met de Ondernemingsraad en de Centrale 

Oudercommissie. Desgewenst is dit document ook voor onze ouders en voor de handhaver 

beschikbaar. 

 

 

 

 

 

 

 


