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Het onderzoek
Onderzoeksopzet

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang. Het betreft
een onaangekondigd incidenteel onderzoek.
De bevindingen van het onderzoek voor registratie zijn weergegeven in dit inspectierapport.
De volgende items zijn beoordeeld:
-Registratie
-Pedagogisch beleid
-Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
-Beroepskwalificatie
-Veiligheid en gezondheid
-Eisen aan ruimtes.

Beschouwing

Stichting Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk Culemborg (SKPC) heeft op 17 oktober 2019 een
aanvraag exploitatie kinderdagverblijf ingediend bij de gemeente Culemborg. De aanvraag is
ingediend voor 20 kindplaatsen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. De BSO+ Obelix (BSO) wil zich
gaan vestigen in de Julianaschool. In het pand is de BSO Idefix, Peuteropvang Harlekijn aanwezig
en meerdere bovenbouw groepen van de Julianaschool.
De BSO+ Obelix zal toegankelijk zijn voor kinderen die op de reguliere BSO teveel last hebben van
de groepsgrootte, te weinig structuur ervaren of teveel last hebben van de grote hoeveelheid
prikkels. Voor deze groep kinderen biedt SKPC een kleinschalige BSO aan, met intensieve
begeleiding en meer structuur.
Men wil starten in januari 2020 met één basisgroep van zes kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12
jaar.
De buitenschoolse opvang gaat gebruik maken van twee lokalen op de begane grond.
Daarnaast is er een grote buitenspeelplaats en zijn er voetbal- en speelvelden aanwezig in de
nabije omgeving waar de BSO gebruik van gaat maken.
Bevindingen op hoofdlijnen
Op 12 november 2019 heeft er een inspectie plaatsgevonden. Uit het onderzoek voor registratie is
geconcludeerd dat er wordt voldaan aan de onderzochte voorwaarden.
Tijdens de conceptfase van het onderzoek voor registratie werd duidelijk dat het voor de houder
niet wenselijk is om twee BSO's op één adres te registreren. Op 6 december 2019 heeft de houder
een nieuwe aanvraag ingediend bij de gemeente Culemborg. Het betreft een wijzigingsformulier
met uitbreiding van 20 kindplaatsen. Hiermee kan BSO Idefix uitbreiden met de groep BSO+
Obelix.

Advies aan College van B&W

De toezichthouder adviseert het college om het verzoek tot wijziging van gegevens in het Landelijk
Register Kinderopvang (LRK) toe te wijzen.
BSO Idefix kan met 20 kindplaatsen worden uitgebreid en hiermee met 64 kindplaatsen worden
geregistreerd in het Landelijk register kinderopvang.
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Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat

Pedagogisch beleid
De houder hanteert een organisatie breed pedagogisch beleidsplan en iedere locatie heeft een
eigen locatie specifiek groepsplan; De dagelijkse praktijk (DPO).
Inhoud pedagogisch beleidsplan
De volgende getoetste voorwaarden zijn concreet genoeg terug te vinden in het pedagogische
beleidsplan:

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop
invulling wordt gegeven aan aspecten van verantwoorde dagopvang, bedoeld in artikel 2 van
het Besluit kwaliteit kinderopvang.

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop
de mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders
bespreekt en de wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke
beroepskracht de mentor is van het kind.

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de
tijden waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal
aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en
wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio (BKR). De afwijkende inzet van het minimum
aantal beroepskrachten dat op grond van de beroepskracht-kindratio vereist is, kan op de
dagen van de week verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt.

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de
taken die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de dagopvang kunnen
uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid.
Conclusie:
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden van het pedagogische beleid.
Gebruikte bronnen





Vragenlijst houder en/of locatieverantwoordelijke
Observatie(s)
Pedagogisch beleidsplan (organisatie breed)
Pedagogisch werkplan (PDO BSO+ Obelix, oktober 2019)

Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
De vaste beroepskracht die gaat starten op de BSO is in het bezit van een verklaring omtrent het
gedrag en is ingeschreven en gekoppeld in het personenregister kinderopvang. Hiermee voldoet
men aan de gestelde voorwaarden.

Opleidingseisen
De vaste beroepskracht beschikt over een passende opleiding volgens de meest recente cao
Kinderopvang en Cao sociaal werk. Om de zorg en opvang van de kinderen op de BSO+ Obelix
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zorgvuldig te kunnen vormgeven en intensief contact met school en ouders te kunnen onderhouden
dus beschikt de beroepskracht over een relevante HBO opleiding.
Conclusie:
Men voldoet aan de gestelde voorwaarden : Opleidingseisen.

Stabiliteit van de opvang voor kinderen
De BSO+ Obelix zal toegankelijk zijn voor kinderen die op de reguliere BSO te veel last hebben van
de groepsgrootte, te weinig structuur ervaren of te veel last hebben van de grote hoeveelheid
prikkels. Voor deze groep kinderen biedt SKPC een kleinschalige BSO aan, met intensieve
begeleiding en meer structuur. Zodat ook deze kinderen een fijne dag beleven, positieve
ervaringen opdoen en gestimuleerd worden in hun ontwikkeling.
Men zal starten in januari 2020 met één basisgroep van zes kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12
jaar met een vaste beroepskracht.

Gebruik van de voorgeschreven voertaal
De voertaal binnen BSO+ Obelix is Nederlands.
Gebruikte bronnen





Vragenlijst houder en/of locatieverantwoordelijke
Personen Register Kinderopvang
Diploma/kwalificatie beroepskracht
Website

Veiligheid en gezondheid

Veiligheids- en gezondheidsbeleid
In het veiligheid- en gezondheidsplan worden de genomen veiligheids- en
gezondheidsmaatregelen beschreven in samenhang met de geïnventariseerde risico's.
Er is een locatie gericht inventarisatie Veiligheid en gezondheid gemaakt in oktober 2019.
De werkafspraken moeten nog worden gemaakt. Het team zal dit oppakken en samenstellen zodra
men in exploitatie is gegaan.
Conclusie:
Er wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden: Veiligheid- en gezondheidsbeleid.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Inhoud Meldcode
De houder heeft voor het personeel een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
vastgesteld. De houder heeft een geactualiseerde meldcode vastgesteld waarin een verplicht
gesteld afwegingskader is opgenomen voor het doen van een melding.
Conclusie:
Er wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden: Inhoud Meldcode.

Gebruikte bronnen



EHBO certificaat
Beleid veiligheid- en gezondheid (oktober 2019)
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Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Accommodatie

Eisen aan ruimtes
BSO+ Obelix gaat gebruik maken van twee groepsruimtes, die met een deur van elkaar gescheiden
kunnen worden. In één van de groepsruimtes staan de speelmaterialen en vinden de activiteiten
plaats. In de andere ruimte bevindt zich de keuken. Deze ruimte wordt ook gebruikt als
'rustruimte' wanneer een kind hier behoefte aan heeft. Hier kan een kind zich even terugtrekken en
tot rust komen. Daarnaast is er een grote buitenspeelplaats en zijn er voetbal/speelvelden
aanwezig in de nabije omgeving.
Voor de aanvraag van 20 kindplaatsen heeft men 70 m² nodig. De beschikbare ruimtes hebben in
totaal 80 m².
- groepsruimte 1: 50 m²
- groepsruimte 2: 30 m²
Buitenruimte.
Er is een groot schoolplein, voetbal/speelvelden aanwezig in de nabije omgeving waar de BSO
gebruik van gaat maken. De vierkante meters zijn niet opgemeten maar er is meer dan de vereiste
3 m² per kind buitenspeelruimte beschikbaar.
Conclusie:
Men voldoet men aan de gestelde voorwaarden: Eisen aan ruimtes.

Gebruikte bronnen




Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
Observatie(s)
Plattegrond

Ouderrecht

Informatie
Er zal intensief samen worden gewerkt met ouders en school. In het beleid is
onderstaande opgenomen:
Op de BSO+ is een goed contact met ouders heel belangrijk. Naast de evaluatiegesprekken is er
tussentijds ook nauw contact met ouders, in de vorm van een overdracht bij het ophalen. Via het
ouderportaal houden ouders de pedagogisch medewerker op de hoogte van belangrijke
gebeurtenissen, zodat de pedagogisch medewerker hier op in kan spelen.
Ook contact met de driehoek ouders, school en BSO is heel belangrijk om de aanpak op elkaar af
te stemmen en daarmee zo veel mogelijk duidelijkheid en structuur aan het kind te bieden. Op
afgesproken momenten gaan de drie betrokken partijen met elkaar rond de tafel om te overleggen
en af te stemmen. Het initiatief voor deze gesprekken ligt bij de pedagogisch medewerker van
de buitenschoolse opvang. Maar ook op verzoek van school en/of ouders kan er een overleg
worden ingepland.

Gebruikte bronnen



Website
Pedagogisch werkplan (PDO BSO+ Obelix, oktober 2019)
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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)
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop
invulling wordt gegeven aan de aspecten van verantwoorde buitenschoolse opvang, bedoeld in
artikel 11 van het Besluit kwaliteit kinderopvang.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang)
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop
bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders
worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang)
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de
mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind met de ouders bespreekt en de
wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke beroepskracht de mentor is
van het kind.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang)
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze,
maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang)
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop
kinderen kunnen wennen aan een nieuwe basisgroep waarin zij zullen worden opgevangen.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang)
Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de tijden
waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal
aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en
wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimumaantal
beroepskrachten op grond van de beroepskracht-kindratio kan op de dagen van de week
verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang)
Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de aard
en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de basisgroep kunnen verlaten.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang)
Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van het beleid
ten aanzien van het gebruik kunnen maken van buitenschoolse opvang gedurende extra dagdelen.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang)
Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de taken
die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de buitenschoolse opvang kunnen
uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang)
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Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de
omgang met de basisgroep bij activiteiten in groepen groter dan dertig kinderen.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang)
Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de wijze
waarop meertalige buitenschoolse opvang in het kindercentrum wordt vormgegeven.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder f Besluit kwaliteit kinderopvang)

Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
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
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)
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)
Gebruik van de voorgeschreven voertaal
De Nederlandse taal wordt als voertaal gebruikt. Daar waar naast de Nederlandse taal de Friese
taal of een streektaal in levend gebruik is, kan de Friese taal of de streektaal mede als voertaal
worden gebruikt. In afwijking hiervan kan meertalige buitenschoolse opvang worden verzorgd
conform de definitie en in overeenstemming met de voorwaarden die daarvoor gelden.
(art 1.50 lid 2 onder i en art 1.55 lid 1 en 3 Wet kinderopvang)
OF
Er wordt naast de Nederlandse voertaal mede een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de
herkomst van de kinderen in specifieke omstandigheden daartoe noodzaakt, overeenkomstig een
door de houder van een kindercentrum vastgestelde gedragscode.
(art 1.55 lid 2 Wet kinderopvang)

Veiligheid en gezondheid
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
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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)
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)

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)

Ouderrecht
Informatie
De houder van een kindercentrum informeert de ouders en eenieder die daarom verzoekt over het
te voeren beleid zoals beschreven in artikel 1.48d tot en met 1.57d van de wet.
(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen

Gegevens houder
Naam houder

Adres houder
Postcode en plaats
Website
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

: Idefix
: http://www.skpc.nl
: 44

: Stichting Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk
Culemborg
: Postmastraat 44
: 4105DW Culemborg
: www.skpc.nl
: 41059819
: Ja

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Onderzoek uitgevoerd door

:
:
:
:
:

GGD Gelderland-Zuid
Postbus 1120
6501BC Nijmegen
088 - 144 71 44
W. Peters

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

Planning

Datum inspectie
Opstellen concept inspectierapport
Zienswijze houder
Vaststelling inspectierapport
Verzenden inspectierapport naar houder
Verzenden inspectierapport naar
gemeente
Openbaar maken inspectierapport

: Culemborg
: Postbus 136
: 4100AC Culemborg

:
:
:
:
:
:

07-11-2019
14-11-2019
Niet van toepassing
16-12-2019
17-12-2019
17-12-2019

: 31-12-2019
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen.
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