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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. 

Tijdens dit onderzoek zijn niet alle items beoordeeld, omdat er sprake is van een zogeheten risico-

gestuurd toezicht (RGT). Op basis van het model risicoprofiel zijn de onderzoeksactiviteiten 

bepaald. Deze onderzoeksactiviteiten richten zich primair op de kwaliteit van de dagelijkse praktijk, 

aangevuld met aandachtspunten uit vorige onderzoeken. 

 

Beschouwing 

Buitenschoolse opvang IKC de Brug, onderdeel van de Nieuwe Maan BV, is gevestigd in de 

gelijknamige basisschool. In hetzelfde pand is eveneens een kinderdagverblijf, van dezelfde 

houder, gevestigd.  

Dit rapport beschrijft de bevindingen van het onderzoek van de buitenschoolse opvang. 

De basisschool, het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang vormen samen een integraal 

Kind Centrum (IKC).  

 

 

De buitenschoolse opvang is geopend van maandag tot en met vrijdag. In het Landelijk Register 

Kinderopvang staat de locatie geregistreerd met 56 kindplaatsen. De opvang vindt plaats in 3 

basisgroepen; groep Rood, groep Groen en groep Oranje.  

De buitenschoolse opvang maakt gebruik van de leerpleinen in de basisschool en het speellokaal. 

 

 

Onderzoeksgeschiedenis 

De buitenschoolse opvang is in oktober 2019 van start gedaan. In november 2019 heeft er een 

onderzoek na registratie plaatsgevonden. Na herstelaanbod binnen de domeinen pedagogisch 

klimaat, personeel en groepen en veiligheid en gezondheid werd aan alle getoetste voorwaarden 

voldaan. Tijdens het jaarlijks onderzoek in oktober 2020 was er een tekortkoming op domein 

ouderrecht, het ontbreken van een oudercommissie. Gezien de inspanningen van de houder, heeft 

de toezichthouder de gemeente Westervoort geadviseerd niet te handhaven.  

 

 

Bevindingen op hoofdlijnen 

Het inspectiebezoek heeft op een vrijdagmiddag plaatsgevonden. De volgende domeinen zijn 

getoetst; pedagogisch klimaat, personeel en groepen, veiligheid en gezondheid en ouderrecht. Er is 

een tekortkoming geconstateerd op de domeinen personeel en groepen, veiligheid en gezondheid 

en ouderrecht. Het is de houder, ondanks alle inspanningen, niet gelukt de leden van de 

oudercommissie te vervangen die in het voorjaar 2020 met hun werkzaamheden zijn gestopt.  

 

Voor verdere informatie verwijst de toezichthouder naar de toelichtingen in dit rapport. 

 

Conclusie 

Geconcludeerd kan worden dat buitenschoolse opvang IKC de Brug op dit moment niet aan alle 

getoetste voorwaarden uit de Wet kinderopvang voldoet. 
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Advies aan College van B&W 

De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 

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) 

 

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) 

 

Er is, zes maanden na registratie, een oudercommissie ingesteld die tot taak heeft de houder van 

een kindercentrum te adviseren over de onderwerpen in artikel 1.60 van de Wet kinderopvang. 

  

OF 

  

De verplichting tot het instellen van een oudercommissie geldt niet omdat het een kindercentrum 

betreft waar maximaal 50 kinderen worden opgevangen en de houder van een kindercentrum zich 

aantoonbaar voldoende heeft ingespannen om een oudercommissie in te stellen. 

(art 1.58 lid 1 en 2 Wet kinderopvang) 

 

Er is momenteel geen oudercommissie ingesteld. 

Echter de toezichthouder is van mening dat de houder voldoende inspanningen heeft geleverd een 

oudercommissie in te stellen en geeft de gemeente Westervoort het advies op deze voorwaarde 

niet te handhaven.  
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 

 

De houder van een kindercentrum is verantwoordelijk voor het voeren van een zodanig 

pedagogisch beleid dat een en ander redelijkerwijs leidt tot verantwoorde kinderopvang. De houder 

draagt er zorg voor dat het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan, waarin de 

voor dat kindercentrum kenmerkende visie op de omgang met kinderen is beschreven. De houder 

draagt er verder zorg voor dat personen werkzaam bij een kindercentrum in de praktijk handelen 

naar het door de houder vastgestelde pedagogisch beleidsplan. 

 

 

Binnen dit domein is de pedagogische praktijk geobserveerd en beoordeeld. 

Pedagogisch beleid 

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan opgesteld, waarin het binnen de organisatie geldende 

beleid staat. Daarnaast hanteert elke locatie haar eigen pedagogisch werkplan (factsheet) met het 

locatie gebonden beleid.   

De houder draagt er zorg voor dat er volgens het beleid wordt gehandeld. 

Uit de observatie kwam naar voren dat de beroepskracht op de hoogte is van en handelt naar het 

pedagogisch beleid. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de gestelde voorwaarde. 

Pedagogische praktijk 

De wijze waarop de houder ervoor zorgt dat op de locatie sprake is van verantwoorde 

kinderopvang, is op basis van een observatie onderzocht. 

 

 

Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het veldinstrument 

‘observatie kindercentrum’ (opgesteld door GGD GHOR Nederland, versie januari 2015). Dit 

veldinstrument is gebaseerd op de vier onderstaande pedagogische basisdoelen uit de Wet 

Kinderopvang geldend voor alle kinderen in de kinderopvang (Riksen Walraven 2000; van 

IJzendoorn e.a. 2004): 

• 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;   

• 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;   

• 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;   

• 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.   
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Per basisdoel staat in het veldinstrument ‘observatie kindercentrum’ een aantal observatiecriteria 

waar de toezichthouder op let tijdens de observatie. Aan de hand van indicatoren uit dit 

veldinstrument heeft de toezichthouder de pedagogische praktijk beoordeeld. Indicatoren uit dit 

veldinstrument worden cursief weergegeven.  

Alle basisdoelen zijn tijdens de observatie duidelijk waargenomen. Een aantal basisdoelen wordt 

middels een voorbeeld uit de praktijk hieronder beschreven. 

 

Indicator: 

Kennen/ herkennen                                             

"De beroepskrachten kennen ieder kind in de groep; ze kennen hen bij naam en weten persoonlijke 

bijzonderheden (bijv. karakter, hobby, allergieën). In het contact met het kind wordt die kennis 

gebruikt." 

Praktijkvoorbeeld: 

Aan tafel wordt volop gekletst, over bijvoorbeeld leeftijd, uitstapjes, thuissituaties, broertjes en 

zusjes. Iedereen die iets wil zeggen krijgt hier de gelegenheid voor. De beroepskracht reageert op 

de kinderen en stelt vragen. Als de beroepskracht vertelt dat ze naar een speeltuin in Didam gaan, 

zegt de beroepskracht tegen een kind: Jij hebt toch in Didam gewoond?"  Wanneer één van de 

kinderen een cracker wil, zegt de beroepskracht: "Ik denk dat ik weet wat jij er op wilt. Kipfilet!" 

Het kind antwoordt: "Nee, deze keer wil ik smeerkaas." 

 

Indicator: 

Respectvol contact                                              

"De beroepskrachten gedragen zich sensitief en responsief naar de kinderen. Zij laten actief 

merken dat zij het kind begrijpen en reageren daar adequaat op." 

Praktijkvoorbeeld: 

Een kind moet huilen wanneer hij op de bso arriveert. De beroepskracht zorgt dat ze bij het kind in 

de buurt blijft. Ze geeft hem aan tafel een plekje naast haar en houdt contact met hem. Het kind 

heeft een knuffeldoekje bij zich. "Zal ik je doekje tijdens het eten even hier neerleggen?" , vraagt 

de beroepskracht, "Dan kan je het doekje straks weer pakken.  Ze legt aan het kind uit hoe de dag 

eruit zal zien. Ze vertelt: "We gaan na het eten naar de speeltuin, dan gaan we fruit eten en dan 

komen papa en mama je weer ophalen".  Het kind wordt zichtbaar rustiger. Op een gegeven 

moment is het kind gestopt met huilen. 

 

Conclusie 

Op basis van onder ander bovenstaande observaties en het interviews met de beroepskracht kan 

geconcludeerd worden dat de houder zorg draagt voor de uitvoering van het pedagogisch 

beleidsplan.  

Er wordt pedagogisch verantwoorde buitenschoolse opvang geboden. 

 

 

 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (stafmedewerker kwaliteitszorg) 

• Interview (Beroepskracht) 

• Observatie(s) 
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Personeel en groepen 

 

Binnen dit domein is gekeken naar: 

• Inschrijving in het personenregister kinderopvang van de beroepskrachten en pedagogisch 

beleidsmedewerkers. 

• Opleidingseisen van de beroepskrachten en pedagogisch beleidsmedewerkers.  

• De beroepskracht-kindratio en samenstelling van de basisgroep. 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De 9 beroepskrachten en de pedagogisch beleidsmedewerker zijn geregistreerd in het 

Personenregister Kinderopvang (PRK) en zijn gekoppeld aan de houder. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de gestelde voorwaarden. 

Opleidingseisen 

De 9 beroepskrachten en de pedagogisch beleidsmedewerker beschikken over een voor de 

werkzaamheden passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao 

Kinderopvang. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de gestelde voorwaarden. 

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

stagiaires 

De beroepskracht-kindratio is beoordeeld op grond van het aantal aanwezige kinderen en 

beroepskrachten op 24 september. Daarnaast zijn de presentielijsten en personeelsroosters van 

week 37 en 38 ingezien. 

De volgende bevindingen zijn gedaan: De beroepskracht-kindratio is op een aantal dagen berekend 

op centrumniveau in plaats van op groepsniveau. Hierdoor werden op deze dagen te weinig 

beroepskrachten op het aantal aanwezige kinderen ingezet. 

 

 

 

Datum: Aantal aanwezige 

kinderen: 

Aantal aanwezige 

beroepskrachten: 

Aantal benodigde 

beroepskrachten: 

14/9 Groep Rood: 4 

Groep Oranje: 4 

Groep Groen: 14 

2 3 

16/9 Groep Rood: 17 

Groep Oranje: 2 

Groep Groen: 13 

3 4 

21/9 Groep Rood: 5 

Groep Oranje: 2 

Groep Groen: 13 

2 3 

23/9 Groep Rood: 18 

Groep Groen: 13 

3 4 

 

Conclusie 
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De houder voldoet niet aan de gestelde voorwaarde. 

 

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) 

 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

De buitenschoolse opvang staat met 56 kindplaatsen geregistreerd in het Landelijk Register 

Kinderopvang. 

 

 

De opvang vindt plaats in 3 basisgroepen. 

 

 

 Naam groep  leeftijdsopbouw maximaal aantal kinderen 

 Groen  4 tot en met 12 jaar  max. 22 kinderen 

 Rood  7 tot en met 12 jaar  max. 22 kinderen 

 Oranje  4 tot en met 12 jaar     max. 12 kinderen 

 

In groep Oranje worden de nieuwe kinderen geplaatst.  

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de gestelde voorwaarde. 

 

 

 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (stafmedewerker kwaliteitszorg) 

• Interview (Beroepskracht) 

• Observatie(s) 

• Personenregister Kinderopvang 

• Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 

• Presentielijsten (week 37 en 38) 

• Personeelsrooster (week 37 en 38) 

• Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 
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Veiligheid en gezondheid 

 

Binnen dit domein zijn de EHBO certificaten beoordeeld.  

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De toezichthouder heeft de EHBO-certificaten opgevraagd van alle beroepskrachten die op 24 

september en in week 37 en 38 op de bso werkzaam waren. Daarnaast is ook het EHBO-certificaat 

van een leerkracht van het IKC ingezien. Deze leerkracht is tijdens schooldagen in het gebouw 

aanwezig. maar de bso maakt ook uitstapjes. Uit de verkregen informatie blijkt dat er niet altijd 

ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan 

kinderen.   

 

Conclusie 

De houder voldoet niet aan de gestelde voorwaarde. 

 

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) 

 
 

 

 

 

 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (stafmedewerker kwaliteitszorg) 

• Interview (Beroepskracht) 

• EHBO-certificaten (5 certificaten) 

• Personeelsrooster (week 37 en 38) 
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Ouderrecht 

 

Bij dit domein is beoordeeld hoe de houder de ouders en oudercommissie bij het beleid betrekt en 

hen hierover informeert. 

Oudercommissie 

Er is een momenteel geen oudercommissie ingesteld. De leden van de oudercommissie zijn in 2020 

gestopt en de houder heeft geen vervanging kunnen vinden.  

De houder benadert ouders individueel tijdens de intake of de overdracht. Door de 

coronamaatregelen komen de ouders meer in het gebouw. Logisch gevolg is dat ouders minder 

actief persoonlijk aangesproken kunnen worden om deel te nemen aan de oudercommissie. De 

houder heeft tevens oproepen in nieuwsbrieven geplaatst om nieuwe leden te werven.   

 

Kinderopvang Zonnekinderen heeft een centrale oudercommissie. De gestopte leden hebben een 

aantal onderdelen gemandateerd aan de Centrale oudercommissie. Indien er weer een lokale 

oudercommissie actief is zullen zij zelf bepalen of bepaalde onderdelen weer gemandateerd worden 

aan de centrale oudercommissie. 

 

 

Conclusie 

De houder voldoet niet aan de gestelde voorwaarde. 

Echter de toezichthouder is van mening dat de houder voldoende inspanningen heeft geleverd een 

ouder commissie in te stellen en geeft de gemeente Westervoort het advies op deze voorwaarde 

niet te handhaven.  

 

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

voldaan:  

Er is, zes maanden na registratie, een oudercommissie ingesteld die tot taak heeft de houder van 

een kindercentrum te adviseren over de onderwerpen in artikel 1.60 van de Wet kinderopvang. 

 

OF 

 

De verplichting tot het instellen van een oudercommissie geldt niet omdat het een kindercentrum 

betreft waar maximaal 50 kinderen worden opgevangen en de houder van een kindercentrum zich 

aantoonbaar voldoende heeft ingespannen om een oudercommissie in te stellen. 

(art 1.58 lid 1 en 2 Wet kinderopvang) 

 
 

 

 

 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (stafmedewerker kwaliteitszorg) 

• Nieuwsbrieven 
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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; 

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. 
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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) 

 

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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Ouderrecht 

 

Oudercommissie 

Er is, zes maanden na registratie, een oudercommissie ingesteld die tot taak heeft de houder van 

een kindercentrum te adviseren over de onderwerpen in artikel 1.60 van de Wet kinderopvang. 

 
 

OF 

 

De verplichting tot het instellen van een oudercommissie geldt niet omdat het een kindercentrum 

betreft waar maximaal 50 kinderen worden opgevangen en de houder van een kindercentrum zich 

aantoonbaar voldoende heeft ingespannen om een oudercommissie in te stellen. 

(art 1.58 lid 1 en 2 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : IKC De Brug (BSO) 

Website : http://www.zonnekinderen.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000038345617 

Aantal kindplaatsen : 56 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Nieuwe Maan B.V. 

Adres houder : Babberichseweg 23 

Postcode en plaats : 6901 JV Zevenaar 

Website : www.zonnnekinderen.nl 

KvK nummer : 52543099 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden 

Adres : Postbus 5364 

Postcode en plaats : 6802 EJ ARNHEM 

Telefoonnummer : 0800-8446000 

Onderzoek uitgevoerd door :  Josephine Lindner 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Westervoort 

Adres : Postbus 40 

Postcode en plaats : 6930 AA WESTERVOORT 

 

Planning 

Datum inspectie : 24-09-2021 

Opstellen concept inspectierapport : 19-10-2021 

Zienswijze houder : 26-10-2021 
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Vaststelling inspectierapport : 01-11-2021 

Verzenden inspectierapport naar houder : 01-11-2021 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 01-11-2021 

Openbaar maken inspectierapport : 08-11-2021 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

 

Zienswijze bij inspectierapporten IKC de Brug BSO (inspectiebezoek d.d. 24 september 

2021) 

Op 24 september 2021 heeft er een onaangekondigd inspectiebezoek plaatsgevonden op de BSO 

van IKC de Brug in Westervoort. Het bezoek en de contacten met de toezichthouder zijn op 

prettige wijze verlopen en wij herkennen ons in de rapportage. 

  

Wij betreuren dat er is geconstateerd dat wij niet hebben voldaan aan de beroepskracht-kind ratio 

en de EHBO eis. Het is onze intentie om aan de wet te voldoen en al onze inspanningen zijn hier op 

gericht. 

  

Ondanks deze inspanningen ontkomen wij momenteel door de ongekende personeelskrapte niet 

aan scherpe en ongewenste keuzes en ligt het niet binnen onze mogelijkheden om alle belangen te 

dienen. Wij maken hierbij zorgvuldige afwegingen met oog voor specifieke omstandigheden. 

Wij zijn van mening dat onze pedagogische kwaliteit hierdoor niet of nauwelijks wordt aangetast en 

zien dat ook terug in de observaties die de toezichthouder heeft gedaan m.b.t. het pedagogisch 

klimaat. 

Onze scholing is ingericht om op iedere locatie voldoende EHBO opgeleid personeel beschikbaar te 

hebben. 

Door Coronamaatregelen zijn de scholingen en examens van Kinder EHBO geruime tijd opgeschort 

en is er nauwelijks tot geen gelegenheid geweest om (nieuwe) medewerkers te kwalificeren en 

herhalingstrainingen te organiseren. Voor het theoriedeel is er een digitaal alternatief (e-learning) 

maar EHBO vraagt ook een praktijkopleiding en/of praktijktoets. Inmiddels zijn er weer een aantal 

praktijktrainingen georganiseerd en hopen wij de opgelopen achterstanden snel op te lossen. 

Door het bovenstaande kunnen wij momenteel helaas niet garanderen dat er te allen tijde een 

beroepskracht EHBO op zowel KDV- als BSO locatie aanwezig is. Wij zorgen er in deze gevallen 

voor dat er binnen het gebouw een andere EHBO’er aanwezig is. Op IKC de Brug is dat b.v. een 

medewerker van het kinderdagverblijf. Ook in het brede IKC team zijn doorgaans medewerkers 

(conciërge of leerkrachten) EHBO-gekwalificeerd. Wij realiseren ons dat we hiermee niet volledig 

aan de letter van de wet voldoen maar menen dat wij desondanks toch voldoende garanties 

kunnen bieden voor veilige opvang. 

 

 

 

 

 

 

 


