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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 is bepaald wat onderzocht gaat 

worden. Dit betreft altijd de kwaliteit van de dagelijkse praktijk aangevuld met aandachtspunten 

uit vorige onderzoeken. 

 

Beschouwing 

Deze beschouwing beschrijft de resultaten van dit onderzoek. Na de feiten over het kindercentrum 

(en de inspectiegeschiedenis), volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden elders in het 

rapport per domein verder uitgewerkt. 

  

Feitelijke informatie over BSO Wolkenwereld 

Buitenschoolse opvang De Wolkenwereld, onderdeel van Kinderopvang Zonnekinderen, heeft een 

registratie voor 98 kindplaatsen. Momenteel wordt dit aantal niet gehaald; er worden nu maximaal 

50 kinderen opgevangen. Er zijn 3 basisgroepen. 

De buitenschoolse opvang is gevestigd aan de Sportlaan te Bemmel. Er wordt gebruik gemaakt van 

meerdere ruimtes. 

 

Onderzoeksgeschiedenis 

Tijdens het jaarlijks onderzoek in 2018 is, met positief resultaat, een herstelaanbod gedaan op een 

onderdeel van het domein Veiligheid en gezondheid.    

Tijdens het jaarlijks onderzoek in 2019 werd er aan de getoetste voorwaarden voldaan. 

Het jaarlijks onderzoek in 2020 heeft niet plaatsgevonden vanwege corona. 

 

Bevindingen op hoofdlijnen 

De volgende domeinen zijn getoetst; Pedagogisch klimaat, Personeel en Groepen en Veiligheid en 

Gezondheid. 

De observatie vond plaats op een donderdagochtend in de zomervakantie. 

 

Conclusie 

Tijdens dit jaarlijks onderzoek voldoen alle getoetste voorwaarden aan de eisen uit de Wet 

kinderopvang. 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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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. 

 

 

Pedagogisch beleid 

De houder hanteert een algemeen pedagogisch beleidsplan, waarin het binnen de organisatie 

geldende beleid staat. Daarnaast hanteert elke locatie haar eigen faqtsheet met het 

locatiegebonden beleid. 

De houder draagt er zorg voor dat er conform het beleid wordt gehandeld door regelmatig het 

beleid onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld in vergaderingen. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de gestelde voorwaarden. 

 

 

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.   

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

veldinstrument worden cursief weergegeven.  

Alle basisdoelen zijn tijdens de observatie duidelijk waargenomen. Drie basisdoelen worden 

middels een voorbeeld uit de praktijk hieronder beschreven. 

 

Indicator: 

Participatie / kinderinspraak                                 

"Beroepskrachten betrekken de kinderen actief bij verzorgende en organisatorische taken zoals 

opruimen en dingen klaarzetten. De beroepskrachten geven de kinderen positieve feedback en 

waardering als zij zich actief betrokken en verantwoordelijk tonen......." 

Praktijkvoorbeeld: 

Eén beroepskracht is bezig met organisatorische zaken zoals fruit snijden en drinken klaar maken, 

de andere beroepskracht zit aan tafel en speelt een spelletje met de kinderen en helpt bij een 

puzzel. 

Wanneer 2 kinderen het fruit snijden willen overnemen, mag dat van de beroepskracht en gaat zij 

ook met de kinderen spelletjes doen. De 2 kinderen willen later ook tijdens het tafelmoment graag 

helpen en verzorgen het drinken voor alle kinderen. 

 

Indicator: 

Programma                                                        

"Het programma bestaat uit vrij spel en gestructureerde individuele en groepsactiviteiten. De 

activiteiten zijn gevarieerd en bieden zowel rustmomenten als actieve uitdaging. 

Kinderen hebben er plezier en zin in. Ieder kind krijgt leer-/ervaringskansen naar eigen wens en 

behoefte." 

Praktijkvoorbeeld: 

Alle kinderen zijn tijdens de start van de ochtend aan het spelen. Er wordt gebouwd, gekleurd en 

gepuzzeld. De planning is om na het fruit met de hele groep naar een buitenlocatie te gaan om 

daar naar een blotevoetenpad en een speeltuin te gaan. 

 

Indicator: 

Wederkerigheid                                                   

"De beroepskrachten en de kinderen waarderen elkaars aanwezigheid door samen te praten, naar 

elkaar te luisteren, plezier te maken, ervaringen te delen. Ieders inbreng draagt bij aan de 

wederzijdse relatie en interactie. Kinderen delen hun ervaringen en emoties graag met (één van) 

de beroepskrachten." 

Praktijkvoorbeeld: 

Kinderen laten hun bouwwerken trots aan de beroepskrachten zien. De beroepskrachten reageren 

hierop met complimentjes. Eén van de bouwwerken stelt een kauwgomballen-automaat voor. De 

beroepskrachten en andere kinderen spelen het spel mee en pakken een kauwgombal eruit. 

Als ze hem op hebben, moeten ze hem weer terug doen, zegt het meisje. 

 

Conclusie 

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

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

beleidsplan. 

Er wordt pedagogisch verantwoorde buitenschoolse opvang geboden. 

 

 

 

 

 
 



 

6 van 13 

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 22-07-2021 

De Wolkenwereld te Bemmel 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (per mail met de kwaliteitsmedewerker) 

• Interview (met 2 beroepskrachten op de locatie) 

• Observatie(s) (van de pedagogische praktijk) 

• Website (www.zonnekinderen.nl) 

• Pedagogisch werkplan (factsheet BSO Wolkenwereld 2021) 
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Personeel en groepen 

 

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. 

 

 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Van de volgende personen is bekeken of ze zijn geregistreerd in het Personenregister 

Kinderopvang (PRK) en zijn gekoppeld aan de houder: 

-  2 beroepskrachten werkzaam op de dag van het onderzoek bij de BSO (waarvan 1 nieuw sinds 

het laatste onderzoek) 

-   2 nieuwe beroepskrachten bij de BSO 

-   de multimedia-coach en de sportcoach 

-   3 invalkrachten 

-   1 chauffeur 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de gestelde voorwaarden. 

 

 

Opleidingseisen 

Van de volgende personen is bekeken of zij beschikken over een voor de werkzaamheden passende 

opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang: 

-  2 beroepskrachten werkzaam op de dag van het onderzoek bij de BSO (waarvan 1 nieuw sinds 

het laatste onderzoek) 

-   2 nieuwe beroepskrachten bij de BSO 

-   3 invalkrachten 

 

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 22  juli 2021. Tevens zijn de presentielijsten en het personeelsrooster van 

week 27 en week 28 ingezien. 

 

Op grond hiervan kan geconcludeerd worden dat er voldoende beroepskrachten zijn ingezet voor 

het aantal aanwezige kinderen. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de gestelde voorwaarden. 



 

8 van 13 

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 22-07-2021 

De Wolkenwereld te Bemmel 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij BSO Wolkenwereld zijn momenteel 3 basisgroepen: 

- Blauw, met maximaal 22 kinderen van 4-13 jaar 

- Lichtblauw, met maximaal 11 kinderen van 7 jaar en ouder 

- Rood, met maximaal 24 kinderen van 7 jaar en ouder 

 

Op de dag van het bezoek waren de basisgroepen samengevoegd tot 1 basisgroep vanwege de 

zomervakantie en het lager kindaantal. 

 

Conclusie: 

Er wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden. 

 

 

 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (per mail met de kwaliteitsmedewerker) 

• Interview (met 2 beroepskrachten op de locatie) 

• Personenregister Kinderopvang (check op 22/7/2021) 

• Website (www.zonnekinderen.nl) 

• Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten (7 ingezien) 

• Overzicht personen die over een VOG moeten beschikken 

• Presentielijsten (week 27 en 28 2021 en 22/7/2021) 

• Personeelsrooster (week 27 en 28 2021 en 22/7/2021) 

• Pedagogisch werkplan (factsheet BSO Wolkenwereld 2021) 
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Veiligheid en gezondheid 

 

De houder betrekt medewerkers bij het maken van het veiligheid- en gezondheidsbeleid. De 

houder zorgt ervoor dat de beroepskrachten handelen volgens het beleid. 

 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Bij deze locatie hanteert men een veiligheids-en gezondheidsbeleid 

Uit praktijkobservaties en interviews tijdens het inspectiebezoek blijkt dat veiligheids- en 

gezondheidsrisico's voldoende gereduceerd worden middels passende maatregelen. 

 

Bijvoorbeeld; 

- Twee kinderen willen graag fruit snijden. De beroepskracht geeft hen daarin de vrijheid maar ziet 

er toch op toe dat het veilig gebeurt. 

- Voor het fruit eten wassen de kinderen hun handen met desinfecterende handengel 

- De kinderen worden veilig vervoerd naar de buitenlocatie waar ze die ochtend gaan spelen. Dit 

wordt georganiseerd door middel van de eigen busjes van Zonnekinderen. 

- De corona-richtlijnen van de BSO zijn aangegeven voor binnenkomst op de groep. 

 

Conclusie   

De houder voldoet aan de getoetste voorwaarde voldaan. 

 

 

 

 
 

Gebruikte bronnen 

• observatie in de pedagogische praktijk 
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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. 

 

Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met f 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 
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(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 

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 en de handelswijze indien deze risico’s zich 

verwezenlijken. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder c Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : De Wolkenwereld 

Website : http://www.zonnekinderen.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000229408977 

Aantal kindplaatsen : 98 

Gegevens houder 

Naam houder : Wolkenwereld 

Adres houder : Babberichseweg 23 

Postcode en plaats : 6901 JV Zevenaar 

KvK nummer : 09150689 

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 :  Annemarie Bovenschen 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Lingewaard 

Adres : Postbus 15 

Postcode en plaats : 6680 AA BEMMEL 

Planning 

Datum inspectie : 22-07-2021 

Opstellen concept inspectierapport : 22-07-2021 

Zienswijze houder : 26-07-2021 

Vaststelling inspectierapport : 26-07-2021 

Verzenden inspectierapport naar houder : 26-07-2021 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 26-07-2021 

Openbaar maken inspectierapport : 02-08-2021 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

 

Op 22 juli 2021 heeft een onaangekondigd inspectiebezoek plaatsgevonden op BSO de 

Wolkenwereld aan de Sportlaan in Bemmel. Het bezoek en contact met de toezichthouder is op 

prettige wijze verlopen en wij herkennen ons in de rapportage. 

 

 

 

 

 

 

 


