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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. 
Het jaarlijks onderzoek bij Jabadabadoe locatie de Hoeve (BSO), te Hoevelaken, heeft 
plaatsgevonden op 13-08-2019. 

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

Met ingang van 1 januari 2019 zijn een aantal kwaliteitseisen in de Wet kinderopvang gewijzigd op 
het gebied van de beroepskracht-kindratio, de invoering van de pedagogisch beleidsmedewerker 
en de meldcode kindermishandeling. Afhankelijk van het soort onderzoek worden deze nieuwe 
kwaliteitseisen meegenomen en beoordeeld. 
 

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. 
 
Feiten over buitenschoolse opvang (BSO) Jabadabadoe, locatie de Hoeve 
Jababadabadoe, locatie De Hoeve, is sinds augustus 2017 onderdeel van Jabadabadoe B.V. De BSO 

biedt voor- en naschoolse opvang aan maximaal 60 kinderen in de leeftijd van vier tot de leeftijd 
waarop het basisonderwijs voor die kinderen eindigt. De locatie is gevestigd in basisschool De 
Hoeve, in Hoevelaken, maar is tijdelijk met de basisschool meeverhuisd naar een noodvoorziening, 
gevestigd op het adres Zuiderinslag 2, te Hoevelaken. 
In mei 2020 zal de locatie aan de Veenslagenweg weer worden betrokken. 
 
De locatie is sinds augustus 2017 overgenomen door de huidige houder. 

 
 

Inspectiegeschiedenis 
 Juli 2017 onderzoek voor registratie met positief advies voor opname in het register; 
 November 2017: onderzoek na registratie: Hierbij zijn tekortkomingen geconstateerd binnen 

de domeinen: Pedagogisch klimaat en Personeel en groepen, Veiligheid en Gezondheid en 

Ouderrecht. 
 Februari 2018: nader onderzoek binnen de domeinen Pedagogisch klimaat en Personeel en 

groepen waarbij is vastgesteld dat de eerder geconstateerde tekortkomingen zijn hersteld. 
 Juni 2018: jaarlijks onderzoek waarbij herstelaanbod is toegepast binnen het domein Veiligheid 

en gezondheid en ouderrecht. Waarna nog niet alle voorwaarden werd voldaan. 
 Mei 2019: incidenteel onderzoek naar de uitbreiding op de kindplaatsen, welke door de 

Gemeente in overleg met de houder is geannuleerd, omdat nog onvoldoende duidelijk was hoe 

de nieuwbouw er uit zou gaan komen te zien. 
 
Belangrijkste bevindingen 
Het inspectiebezoek heeft in een ontspannen sfeer plaatsgevonden. De beroepskracht heeft de 
toezichthouder van alle benodigde informatie voorzien en er was een duidelijk beeld van de 
dagelijkse praktijk. Omdat de inspectie plaats heeft gevonden in de vakantieperiode, waren er 5 

kinderen aanwezig van de BSO, waar zich later 9 kinderen bij zouden gaan aansluiten van een 

andere locatie, om gezamenlijk deel te kunnen nemen aan activiteiten elders. De samengevoegde 
groepen krijgen wekelijks een nieuw vakantieprogramma voor de daarop volgende week met 
voldoende afwisseling en zoveel mogelijk passend bij het geldende thema. 
 
Aan een aantal voorwaarden is echter bij het bieden van opvang op deze tijdelijke 
noodvoorziening, niet voldaan. De houder heeft als aandachtspunt het vormgeven en actief 

uitdragen van het beleid, zodat ook op deze tijdelijke locatie, verantwoorde buitenschoolse opvang 
geboden kan worden wat aan de wettelijke voorwaarden voldoet. 
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Er moet gezien de verbouwing aan de Veenslagenweg echter wel rekening gehouden worden met 
het feit dat de houder inspanningen heeft verricht om in de praktijk zoveel mogelijk tegemoet te 

komen aan de wensen en het welzijn van de kinderen. Zie de uitwerking per domein. 
 
 

Conclusie 
De conclusie is dat er bij Jabadabadoe locatie de Hoeve (BSO), niet aan alle getoetste voorwaarden 
voortkomend uit de Wet Kinderopvang, voldaan wordt.  
  

Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
 
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) 
  

De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende de buitenschoolse opvang 
te allen tijde ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van 
eerste hulp aan kinderen conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie 
gestelde nadere regels. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; 

art 9b Regeling Wet kinderopvang) 
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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. 
 
Tevens is de pedagogische praktijk geobserveerd en beoordeeld.  
 

Pedagogisch beleid 

De houder hanteert een algemeen pedagogisch beleidsplan, waarin het binnen de organisatie 
geldende beleid staat. Daarnaast hanteert elke locatie haar eigen pedagogisch werkplan met het 

locatiegebonden beleid. 
 
Uit de observatie kwam naar voren dat de beroepskrachten op de hoogte zijn van en handelen naar 
het pedagogisch beleid. 
   
Conclusie: 
Hiermee wordt aan de gestelde voorwaarden voldaan. 

 

Pedagogische praktijk 

Inleiding 
De wijze waarop de houder ervoor zorgt dat op de locatie sprake is van verantwoorde 
kinderopvang, is op basis van een observatie en een interview met een beroepskracht 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 

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. 
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Feiten: 

De observaties hebben plaatsgevonden op een dinsdagochtend. Aanwezig zijn op dat moment 5 
kinderen en een beroepskracht. De observaties vonden plaats tijdens het vrij spel en het eet- en 
drinkmoment. 

Twee kinderen speelden met Lego, aan een meisje werd een boekje voorgelezen, één jongen las 
zelf een boek en een ander meisje had veel te bepraten met de beroepskracht en wilde vooral 
praten en knuffelen. Het was voor de beroepskracht wat lastig de aandacht te verdelen. Het 
verhaal voorgelezen aan één van de meisjes werd regelmatig onderbroken, het meisje die het 
woord nam, vroeg en kreeg de meeste aandacht door op de gesprekjes en het knuffelen in te 
gaan, de jongens gingen hun eigen gang door een boek te lezen. Het jongste meisje keek toe, 
tijdens het interview met de toezichthouder. De toezichthouder heeft de beroepskracht de ruimte 

gegeven aandacht te geven aan de pedagogische praktijk door voor te stellen later verder te gaan 
met het interview, zodat de beroepskracht aandacht aan o.a. dit meisje kon schenken. Deze ruimte 
werd niet benut. 
 
De beroepskracht heeft tweemaal de groepsruimte verlaten en de kinderen alleen in de ruimte 
gelaten (eenmaal voor ijs in de vriezer, eenmaal om de telefoon op te halen uit een ander vertrek. 

Het jongste meisje gaf onderwijl bij de toezichthouder aan dat zij niet wist wat zij kon gaan doen. 

Toen het tijd werd om wat te gaan eten en drinken, werd haar door de beroepskracht gevraagd de 
beroepskracht te helpen met het dekken van de tafel. Dit initiatief werd door het meisje 
enthousiast ontvangen. 
Over het verlaten van de ruimte zegt de beroepskracht het volgende: 
"Ik weet het ook niet zo goed, het is nog niet eerder voorgekomen." 
De houder vertelt de toezichthouder dat het de bedoeling is dat vooraf wordt nagedacht over 

dergelijke dingen, bijvoorbeeld door de telefoon vast in de groepsruimte neer te leggen. Dit was 
echter niet zichtbaar in de praktijk. 
 
Voldoende: 
Indicator:  
PERSOONLIJKE COMPETENTIE 
Steun bieden                                                      

De beroepskrachten helpen het kind bij contacten met andere kinderen als dit nodig is of de 
situatie onveilig wordt. Zij geven op een passende manier steun zodat het kind de betreffende 
situatie weer zelf aan kan. Zij helpen het kind ook om zelf tot een oplossing te komen. 
  

In de praktijk: 
Een jongen valt van de stoel en zijn lego valt op de grond. "Gaat het?", vraagt de beroepskracht. 

"Heb je je pijn gedaan?" "Kijk eens, (...naam) helpt jou met opruimen, dat is wel heel erg lief." De 
jongen die aan het helpen is, ziet verderop nog lego liggen, waarop de beroepskracht zegt: "Is het 
zo ver gegaan? Het wordt wel heel erg gaaf. (kijkt naar lego)." 
 Conclusie: 
Uit dit voorbeeld blijkt dat er direct wordt ingespeeld op de situatie en de signalen die de kinderen 
uitdragen. 
 

Onvoldoende: 
Indicator: 
OVERDRACHT VAN NORMEN EN WAARDEN - AFSPRAKEN ZIJN HERKENBAAR AANWEZIG 
EN WORDEN TOEGEPAST 
Eenduidig handelen                                             
Beroepskrachten hanteren de afspraken, regels en omgangsvormen op eenduidige en consequente 
wijze. Daarbij blijven zij rekening houden met de situatie; hun optreden sluit aan bij gedrag en 

behoefte van individuele kinderen.  
 

In de praktijk: 
Het aan tafel gaan verliep niet volgens plan. De jongens wilden niet aan tafel komen zitten, na 
herhaaldelijke pogingen van de beroepskracht. Hierop werd geanticipeerd door de jongens te 
vertellen dat het in het kader van de vakantie 'even' anders mocht lopen dan normaal. Als zij maar 

wat zouden komen eten. Uiteindelijk zat de beroepskracht met de twee meisjes aan tafel, de 
jongens gingen verder met waarmee zij bezig waren. 
Conclusie: 
Hieruit blijkt dat de sensitieve responsiviteit van de beroepskracht onvoldoende is. Er wordt 
enerzijds aangesloten bij de behoefte van het kind (knuffelen, laten spelen ondanks dat het 
programma er anders uitziet), dit hoeft echter niet te betekenen dat de situatie leidend moet zijn. 
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Kinderen mogen leren dat er niet altijd aan hun wensen tegemoet gekomen kan worden, het 
programma en enige sturing kan houvast, vertrouwen en veiligheid geven. Deze structuur en het 

'sturen' hierin, ontbraken op het moment van inspecteren. 
 
 

Indicator:  
PERSOONLIJKE COMPETENTIE 
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. 
 

In de praktijk: 
De beroepskracht loopt naar twee meisjes die bij de thema-tafel staan. Terwijl één van de meisjes 
toekijkt, rolt het andere meisje een knutselwerkje naar de beroepskracht. Er wordt heen en weer 
gerold, waarna de beroepskracht aan de meisjes vraagt of zij straks iets moois willen knutselen 
voor op de thema-tafel. Het meisje dat toekijkt heeft nog niets kunnen vinden om te gaan doen, en 
uit haar non-verbale communicatie blijkt dat zij geen plezier beleeft aan hetgeen zij doet of 

hetgeen er gebeurt op dat moment. 

Conclusie: 
Aangezien de twee meisjes behalve knuffelen, praten, toekijken en (onderbroken) een verhaaltje 
lezen, verder nog geen activiteiten hebben ondernomen, was dit een kans de twee meisjes van een 
aanbod te voorzien, passend bij hun ontwikkeling. Signalen (zowel verbaal als non-verbaal) van de 
kinderen werden niet opgemerkt, hierdoor is de verantwoorde dagopvang niet voldoende 
gewaarborgd. 

 
Conclusie: 
Op basis van onder andere bovenstaande feiten en praktijkvoorbeelden, inclusief het interview met 
de beroepskracht, kan geconcludeerd worden dat de houder onvoldoende zorg draagt voor de 
uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 

voldaan: 
 

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) 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevrouw P. Koudstaal) 
 Interview (beroepskracht) 
 Observatie(s) (13-08-2019) 
 Pedagogisch beleidsplan (kinderopvang Jabadabadoe, juli 2019) 
 Pedagogisch werkplan (2019 - 2020 noodlocatie BSO de Hoeve, juni 2019) 
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Personeel en groepen 
Binnen dit domein zijn de pedagogisch medewerkers en pedagogisch beleidsmedewerkers 

gecontroleerd op een passende beroepskwalificatie en registratie in het Personenregister 
Kinderopvang. De beroepskracht-kindratio en de opvang in groepen zijn gecontroleerd aan de hand 
van roosters, presentielijsten en bezettingslijsten. 
Beoordeeld is of de praktijk met de theorie overeenkomt. 
 
Tevens is de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker en de schriftelijke vastlegging hiervan 
beoordeeld. 

  

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De beroepskrachten, inclusief de 3 beroepskrachten die het afgelopen jaar in dienst zijn gekomen 
en pedagogisch beleidsmedewerker, zijn geregistreerd in het Personenregister Kinderopvang (PRK) 
en zijn gekoppeld aan de houder. 
 
 

Conclusie: 

Hiermee wordt aan de gestelde voorwaarden voldaan. 
 

Opleidingseisen 

De beroepskrachten, inclusief de pedagogisch beleidsmedewerker en de 3 beroepskrachten die het 
afgelopen jaar in dienst zijn gekomen, beschikken over een voor de werkzaamheden passende 

opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 
 
Conclusie: 
Hiermee wordt aan de gestelde voorwaarden voldaan. 
 

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

De inspectie heeft plaatsgevonden in de vakantieperiode. De 3 basisgroepen zijn met toestemming 
van ouders samengevoegd en activiteiten werden later die dag ondernomen, gezamenlijk met 
kinderen van een andere locatie. Op het totale aantal kinderen zijn de benodigde aantallen 

beroepskrachten ingezet. 
 
Conclusie: 
De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden. 

 
 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

Ten behoeve van dit kindercentrum is een pedagogisch beleidsmedewerker aangesteld ten behoeve 
van de coaching van de medewerkers en ten behoeve van het opstellen en implementeren van het 
pedagogisch beleid. 

 
De houder heeft de vereiste formule gebruikt voor het berekenen van de nodige inzet van de 
pedagogisch beleidsmedewerker. 
 
Gezien het aantal uur dat de pedagogisch beleidsmedewerker wordt ingezet is het aannemelijk dat 

alle beroepskrachten jaarlijks coaching krijgen. Dit zal bij een volgend onderzoek worden getoetst. 
 

 
Conclusie: 
Deze voorwaarde is tijdens dit jaarlijks onderzoek niet beoordeeld omdat dit onderzoek plaatsvond 
gedurende het eerste jaar (2019) waarin deze voorwaarde is opgenomen in de Wet kinderopvang. 
Er kan geconcludeerd worden dat de houder de intentie heeft om de verdeling van de uren zodanig 
vorm te geven,  zodat er wordt gewaarborgd dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching zal 
ontvangen. Deze voorwaarde wordt vanaf 1 januari 2020 getoetst. 
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Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

De opvang vindt plaats in drie basisgroepen: 
 Groep Oranje stokstaartjes; voor de opvang van maximaal 20 kinderen op in de leeftijd van 4 

tot 12 jaar; twee vaste beroepskrachten 

 Groep Groene stokstaartjes; voor de opvang van maximaal 20 kinderen op in de leeftijd van 4 
tot 12 jaar; twee vaste beroepskrachten 

 Groep Paarse stokstaartjes; voor de opvang van maximaal 20 kinderen op in de leeftijd van 4 
tot 12 jaar; twee vaste beroepskrachten 

 
In vakanties wordt met toestemming van ouders (intakegesprek) samengevoegd. Eventueel ook, 
gezien de kindaantallen, met het kinderdagverblijf van Jabadabadoe. Een en ander is hierover 

opgenomen in het pedagogisch werkplan. 
 
De kinderen hebben een mentor toegewezen gekregen.  
 
 
Conclusie: 

Hiermee wordt aan de gestelde voorwaarden voldaan 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevrouw P. Koudstaal) 
 Interview (beroepskracht) 
 Observatie(s) (13-08-2019) 
 Personen Register Kinderopvang 

 Pedagogisch beleidsplan (kinderopvang Jabadabadoe, juli 2019) 
 Pedagogisch werkplan (2019 - 2020 noodlocatie BSO de Hoeve, juni 2019) 
 

Veiligheid en gezondheid 
Binnen dit domein is het beleid veiligheid en gezondheid beoordeeld op inhoud en uitvoering. 
Ook is binnen dit domein gekeken naar de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De 
kennis van de beroepskrachten met betrekking tot de meldcode en de mogelijkheid om kennis te 

kunnen nemen van de meldcode is beoordeeld.  
 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Bij deze locatie hanteert men een beleidsplan veiligheid en gezondheid, kinderopvang 

Jabadabadoe, inclusief een plan voor de noodvoorziening. 
 
Dit beleid bevat onder andere de volgende onderwerpen: 
 Voornaamste risico's (veiligheid en gezondheid) worden beschreven; 
 Er is een algemene beschrijving van de wijze waarop kinderen wordt geleerd om te gaan met 

kleine risico's (veiligheid en gezondheid); 

 Grensoverschrijdend gedrag; 
 Achterwachtregeling. 
Uit praktijkobservaties en interviews tijdens het inspectiebezoek blijkt dat de beroepskrachten op 
de hoogte zijn van de veiligheid- en gezondheidsrisico's. 
 
  

EHBO 

De houder 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. 
Het EHBO-diploma van de op de inspectiedatum aanwezige beroepskracht is echter verlopen. 
 
De locatieverantwoordelijke zegt hierover: "Ik was me er niet van bewust dat (...naam) geen 
geldig EHBO diploma heeft. Elk jaar wordt er aan alle PMW’ers een EHAK op locatie verzorgd. 

Iedereen is ook in het bezit van een geldige EHAK. 
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Vorig jaar in 2018 is de laatste geweest, voordat deze beroepskracht in dienst kwam. Omdat de 
andere collega’s die op de BSO werken wel in het bezit zijn van een geldig diploma en (...naam) 

nooit alleen heeft gewerkt heb ik haar bijscholing opgeschoven naar de volgende EHAK avond. 
Normaal is standaard de coordinatrice van de locatie aanwezig of haar vervangster...." 
 

 
Conclusie: 
Er wordt niet aan alle wettelijk gestelde voorwaarden voldaan. 
 
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 art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; 

art 9b Regeling Wet kinderopvang) 

 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

Sinds 2013 is iedere locatie voor kinderopvang verplicht om gebruik te maken van een meldcode 
voor huiselijk geweld en kindermishandeling bij vermoedens van verwaarlozing, lichamelijke- of 
geestelijke mishandeling of misbruik van een kind. Deze meldcode helpt professionals goed te 
handelen bij signalen en de juiste vervolgstappen te nemen. 
 

Vanaf 1 januari 2019 is de meldcode vernieuwd. Er is een afwegingskader aan toegevoegd 
waarmee de professionals kunnen bepalen welke stappen zij moeten zetten, bijvoorbeeld over het 
wel of niet moeten melden bij Veilig Thuis. 
 
De houder van dit kindercentrum gebruikt een op de locatie toegespitste meldcode 
kindermishandeling en huiselijk geweld, op basis van het model dat is opgesteld door de 
belangenorganisatie voor ouders (Boink) en brancheorganisaties, inclusief het afwegingskader. 

 
Uit het interview met de beroepskracht blijkt dat de vernieuwde meldcode voldoende 
geïmplementeerd is. De meldcode krijgt aandacht in de teamvergadering en de beroepskracht 

heeft signalen kunnen noemen waarin sprake kan zijn van verwaarlozing of kindermishandeling. 
Tevens weet de geïnterviewde beroepskracht de meldcode te vinden op locatie. 
 

 
Conclusie: 
Hiermee wordt aan de gestelde voorwaarden voldaan. 
  
 
Gebruikte bronnen 
 Interview (beroepskracht) 

 Beleid veiligheid- en gezondheid (Format beleidsplan veiligheid en gezondheid noodgebouw de 
Hoeve, ontvangen 20-08-2019 en bijlagen) 

 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (Handleiding protocol meldcode 01-2019) 
 

Accommodatie 
Binnen dit domein zijn zowel de binnen- als de buitenruimte beoordeeld. Hierbij gaat het om het 
aantal vierkante meters dat per kind beschikbaar is. Daarnaast is de inrichting van de ruimten 
beoordeeld. 
 

Eisen aan ruimtes 

Oppervlakte beschikbare ruimtes 

Per aanwezig kind dient er minimaal 3.5 m2 binnenspeelruimte beschikbaar te zijn. Voor de 
buitenruimte dient per aanwezig kind minimaal 3 m2 beschikbaar te zijn. 
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De beschikbare binnenruimtes zijn: 
 het grote lokaal: 191,2m2 

 de 8+ - ruimte: 52,2m2 
Totaal: 243,4m2 : 56 kinderen = 4,34m2 per kind, dit is voldoende. 
 

De beschikbare buitenruimte is: 
 plein aangrenzend aan het kindercentrum: 1519m2 
Totaal: 1519m2 : 56 kinderen = 27,1m2 per kind, dit is voldoende. 
  
 
Inrichting van de ruimtes 
Het grote lokaal beschikt over een keukentje, stamtafel, groepjes tafels en stoelen, een bankstel, 

boekenkasten, een kapstok, tafelvoetbal en aangrenzend aan deze ruimte wc's en sanitair. Het 
thema is circus, wat is terug te zien aan de knutselwerkjes van de kinderen en de ingerichte 
thematafel.  
De inrichting van de 8+-ruimte op de eerste verdieping is niet beoordeeld, omdat, zo zegt de 
locatieverantwoordelijke "deze ruimte nog niet helemaal is ingericht door school en het voor niet 
meer dan 20 kinderen en twee leidsters overzichtelijker is het lokaal beneden te gebruiken." Dit 

'vakantielokaal' op de benedenverdieping beschikt over onder andere boeken, spellen, een tv en 

een zithoek. De beide ruimtes welke zijn beoordeeld, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht, 
in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen. 
 
 
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de voorwaarden. 

 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevrouw P. Koudstaal) 
 Interview (beroepskracht) 
 Observatie(s) (13-08-2019) 
 Beleid veiligheid- en gezondheid (Format beleidsplan veiligheid en gezondheid noodgebouw de 

Hoeve, ontvangen 20-08-2019 en bijlagen) 

 Plattegrond (noodschool, met maten, ontvangen op 20-08-2019) 
 Informatie beschikbare buitenruimte (gemeente Nijkerk, houder, observaties.) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 
 

Pedagogisch klimaat 
 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum 
draagt er zorg voor dat in de buitenschoolse opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt 
gehandeld. 
 

(art 1.49 lid 1 en 2, 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

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 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; 
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder exploiteert en waar 

kinderen worden opgevangen; 

d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 
de kinderen die worden opgevangen; 
e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd 
hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn 
of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 
 

Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e 
ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 
 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 
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De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling met de in artikel 1.50 derde lid van 

de wet genoemde personen inclusief hemzelf. 
 

(art 1.48d 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 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

 

Opleidingseisen 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 
aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
Een beroepskracht meertalige buitenschoolse opvang beschikt daarbij over een bewijsstuk waaruit 

blijkt dat hij de Duitse, Engelse of Franse taal voor de deelvaardigheden gesprekken voeren, lezen, 
luisteren en spreken beheerst op ten minste niveau B2 van het Europees Referentiekader (ERK) 
voor talen. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9a lid 1 
en 2 Regeling Wet kinderopvang) 

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding 
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; 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 tabel 2 in bijlage 1, onderdeel b, bij het 
besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels; 
- Indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de basisgroep 

verlaten, leidt dit niet tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit 
buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten, ten 
opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit; 
- in afwijking hiervan op grond van het Besluit kwaliteit kinderopvang art.16 lid 4 minder 
beroepskrachten zijn ingezet. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

Gedurende de uren dat voor en na de dagelijkse schooltijd alsmede gedurende vrije middagen van 
de basisschool voor ten hoogste een half uur per dag minder beroepskrachten worden ingezet, of 
indien conform het pedagogisch beleidsplan minder beroepskrachten worden ingezet, wordt ten 
minste de helft van het benodigde aantal beroepskrachten ingezet. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder a en 16 lid 4 Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

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 art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; 
art 9b Regeling Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de 
veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder 
draagt er zorg voor dat er in de buitenschoolse opvang conform het veiligheids- en 
gezondheidsbeleid wordt gehandeld. 
 

(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

De houder of voorgenomen houder van een kindercentrum stelt het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid schriftelijk vast en verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder 
evalueert, en indien nodig actualiseert, het veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden 

na opening van het kindercentrum. Daarna houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid 
actueel. 
 

(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid 
samen met de beroepskrachten een continu proces is van het vormen van beleid, implementeren, 
evalueren en actualiseren. 
 

(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder a Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de 
opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich meebrengt, waarbij in ieder 
geval wordt ingegaan op: 

- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen; 
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen; 

- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, 
stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen. 
 

(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder b Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is 
aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, 
teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het 
risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich 
verwezenlijken. 
 

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

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een beschrijving in algemene zin van de wijze waarop 
kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen voor de veiligheid en 

gezondheid van kinderen beperkt zijn en welke derhalve niet zijn aan te merken als voornaamste 

risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid en gezondheid en als risico op 
grensoverschrijdend gedrag. 
 

(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder d Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 
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Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en 
gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, 
beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders. 
 

(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder e Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van 
de wijze waarop de achterwacht is geregeld indien er met inachtneming van de beroepskracht-
kindratio of bij het afwijken van de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten op 

grond van de beroepskracht-kindratio, slechts een beroepskracht op het kindercentrum aanwezig 
is. 
 

(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder f en art 16 lid 5 en 6 
Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De houder van een kindercentrum stelt voor het personeel een meldcode vast waarin stapsgewijs 
wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan 
en die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden.  

De door de houder voor het personeel vast te stellen meldcode bevat ten minste de volgende 
elementen: 
a. een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan door het 
personeel met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;  
b. een afwegingskader op basis waarvan het personeel het risico op en de aard en de ernst van het 
huiselijk geweld of de kindermishandeling weegt en dat het personeel in staat stelt te beoordelen 
of sprake is van dusdanig ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling, dan wel van een 

vermoeden daarvan, dat een melding is aangewezen; 
c. een toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen van 
het stappenplan, inclusief vermelding van de functie van degene die eindverantwoordelijk is voor 
de beslissing over het al dan niet doen van een melding; 
d. indien van toepassing, specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld, die speciale 
kennis en vaardigheden van personeel vereisen;  
e. specifieke aandacht voor de wijze waarop het personeel omgaat met gegevens waarvan zij het 

vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden. 
 

(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang; art 14 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het door de houder van een kindercentrum in de meldcode vastgestelde stappenplan bevat ten 
minste de volgende stappen: 

a. het in kaart brengen van de signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 
b. collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het advies- en meldpunt huiselijk geweld en 
kindermishandeling (Veilig Thuis) of een deskundige op het gebied van letselduiding; 
c. een gesprek met de ouders en, indien mogelijk, het kind; 
d. het toepassen van het afwegingskader, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b; 
e. het beslissen over: 

  - het doen van een melding, en 
  - het inzetten van de noodzakelijke hulp. 
 

(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang; art 14 lid 1 onder a en 2 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
 

(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang) 
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De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze, dat hij 

onverwijld in overleg treedt met de vertrouwensinspecteur kinderopvang, indien hem bekend is 
geworden dat een bij de onderneming werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft 
gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die 
gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang. Indien uit het overleg blijkt dat sprake is 
van een redelijk vermoeden dat een persoon zich schuldig heeft gemaakt aan een dergelijk misdrijf 

doet de houder onverwijld aangifte bij een opsporingsambtenaar en stelt hij de 
vertrouwensinspecteur kinderopvang onverwijld in kennis. 
 

(art 1.51b lid 1, 2 en 5 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, 
indien het een bij de houder werkzaam persoon op enigerlei wijze bekend is geworden dat een 
ander ten behoeve van die houder werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft 
gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die 
gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang, deze persoon de houder van het 
kindercentrum daarvan onverwijld in kennis stelt. 
Indien degene die van het vermoeden op de hoogte moet worden gesteld dezelfde persoon is als 

degene die zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan dit misdrijf, is artikel 1.51c lid 1 en 
2 Wet kinderopvang van toepassing. 
 

(art 1.51b lid 3, 4 en 5 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, 

indien een bij de onderneming werkzaam persoon bekend is geworden dat de natuurlijke persoon 
die tevens houder is zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de 
zeden of mishandeling jegens een kind dat gebruik maakt van de door de houder geboden 
kinderopvang, deze persoon in contact kan treden met de vertrouwensinspecteur kinderopvang en 
in geval van een redelijk vermoeden onverwijld aangifte doet bij een daartoe aangewezen 
opsporingsambtenaar. 
 

(art 1.51c Wet kinderopvang) 

 

Accommodatie 
 

Eisen aan ruimtes 

De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden 
opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en 

de leeftijd van de op te vangen kinderen. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum 
aanwezig kind. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum 
aanwezig kind. De buitenspeelruimte is bij voorkeur aangrenzend aan het kindercentrum. In het 
geval een buitenspeelruimte niet aangrenzend is, is deze gelegen in de directe nabijheid van het 

kindercentrum en voor kinderen toegankelijk en veilig bereikbaar. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Jabadabadoe locatie de Hoeve 
Vestigingsnummer KvK : 000018113672 
Aantal kindplaatsen : 60 
 

Gegevens houder 
Naam houder : Jabadabadoe B.V. 
Adres houder : Westerdorpsstraat 54b 
Postcode en plaats : 3871AZ Hoevelaken 
KvK nummer : 32083838 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden 
Adres : Postbus 5364 
Postcode en plaats : 6802EJ ARNHEM 
Telefoonnummer : 0800-8446000 

Onderzoek uitgevoerd door :  Inge van Rooijen 
  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Nijkerk 
Adres : Postbus 1000 

Postcode en plaats : 3860BA NIJKERK GLD 
 

Planning 
Datum inspectie : 13-08-2019 
Opstellen concept inspectierapport : 02-09-2019 

Zienswijze houder : 09-09-2019 
Vaststelling inspectierapport : 10-09-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 10-09-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 10-09-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 17-09-2019 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

"Hierbij willen wij u laten weten dat wij ons kunnen vinden in de inspectie van 13 augustus 2019 
door toezichthouder Inge Verweij- van Rooijen 
  
Ons doel als kinderopvang Jabadabadoe is volledig te voldoen aan de eisen gesteld binnen de 
kinderopvang. Door continue hierbij stil te staan, evalueren en aan te passen. Om zo de kwaliteit 
binnen Jabadabadoe op een hoog niveau te houden. Wij zien de jaarlijkse controle van de GGD dan 
ook als positieve samenwerking. We hebben uiteindelijk het zelfde doel. We willen de beste zorg 
voor de kinderen op alle gebieden. Wij kijken terug op een hele prettige professionele inspectie 

door Mevr. Inge Verweij- van Rooijen. Wij zijn dan ook zeer tevreden dat de kwaliteit waar wij voor 
staan wordt erkend en beschreven in het inspectierapport. 
Het volgende punt willen wij graag nog toelichten: In het rapport staat dat de sensitieve 
responsiviteit van de beroepskracht onvoldoende is. Hetgeen gezien en beschreven is, is 
geconstateerd en zullen wij zeker niet tegenspreken. Ook de leidinggevende komt (leer)punten 
tegen waarop het team aangestuurd moet worden. Dat is een dagelijkse taak van de 

leidinggevende, zij is ook een vaste medewerkster op de groep. Wat wij graag toe willen voegen is 
, dat de PW’ers op deze punten ook aangestuurd worden door de leidinggevende. En niet alleen op 
dit punt op het functioneren in het algemeen. Op de groep is dagelijks een leidinggevende 
aanwezig. Over de persoon waarover dit gaat kunnen we zeggen, dat we alle vertrouwen in haar 

hebben als pedagogisch medewerkster. En zullen dit punt als leerpunt met haar bespreken.." 

 
 
 
 
 

 
 


