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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.
De toezichthouder heeft dit onderzoek uitgevoerd volgens risicogestuurd toezicht. Dat betekent dat
niet alle voorwaarden zijn beoordeeld.
Op basis van een risicoprofiel en de inspectiegeschiedenis heeft de toezichthouder de inhoud van
het onderzoek bepaald.
Onderstaande onderwerpen zijn tijdens dit onderzoek onderzocht en beoordeeld, met name op
basis van de uitkomsten van het vorig jaarlijks onderzoek in 2021:
•
•
•
•

Pedagogisch beleid, beknopt.
Verklaringen omtrent het gedrag en beroepskracht-kindratio.
Beleid veiligheid en gezondheid
Informatievoorziening en ouderrecht

De toezichthouder heeft op locatie een observatie uitgevoerd en met de aanwezige
beroepskrachten gesproken. Naderhand zijn documenten opgevraagd, ontvangen en beoordeeld.

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.
Tijdens het jaarlijks onderzoek in september 2021 zijn er wederom tekortkomingen geconstateerd.
De beroepskracht-kindratio voldeed niet altijd, de aanwezigheid van een volwassene in het pand
welke in het bezit was van een geldig Kinder-EHBO certificaat kon niet altijd worden gegarandeerd
en er was geen bestaande oudercommissie. Op dit laatste punt is wederom geen handhaving
geadviseerd aan de gemeente in verband met de geleverde inspanningen van de houder om een
oudercommissie in te stellen.
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Bevindingen op hoofdlijnen
Het inspectiebezoek heeft op een dinsdagmorgen in de zomervakantie plaatsgevonden. Op deze
BSO werden ook kinderen van BSO Het Startblok, van dezelfde houder, opgevangen door een
beroepskracht van die locatie.
De hierboven genoemde overtredingen zijn wederom onderzocht tijdens dit jaarlijks onderzoek.
Tijdens het onderzoek is gebleken dat er wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio.
Inmiddels is ook gewaarborgd dat er altijd een volwassene met een geldig Kinder-EHBO certificaat
aanwezig is in het pand tijdens de opvanguren.
Sinds enige tijd hebben twee afgevaardigde leden zitting in de oudercommissie. Voor meer
informatie verwijs ik u naar de toelichting bij de getoetste voorwaarden in dit inspectierapport.
Conclusie
Geconcludeerd kan worden dat buitenschoolse opvang IKC de Brug op dit moment aan de
getoetste voorwaarden voldoet.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
De houder moet een pedagogisch beleid hebben.
De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch
beleid.
Van de beoordeelde eisen staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.

Pedagogisch beleid
De locatie beschikt over een pedagogisch beleidsplan en daarin geïntegreerd een locatiegerichte
'factsheet', deze bevat informatie over IKC BSO De Brug.
De houder zorgt er voor dat de beroepskrachten op deze BSO voldoende kennis hebben over dit
beleid en hier tevens naar handelen. Het beleidsplan wordt periodiek tijdens teamoverleggen met
de beroepskrachten besproken.
Tijdens de observatie werd zichtbaar dat er diverse, bij de leeftijd passende, activiteiten
aangeboden worden. Kinderen kunnen deelnemen aan georganiseerde workshops zoals dans of
een ijsje knutselen. Ook is er de mogelijkheid om een vrij spel activiteit te kiezen zoals kleien of
lego.
Het activiteitenaanbod en de werkwijze hieromtrent wordt ook als zodanig beschreven in het
pedagogisch beleid, praktijk en beleid komen hier overeen zo blijkt uit de observatie.
Conclusie
Er wordt aan de voorwaarde voldaan.

Gebruikte bronnen
•
•
•

Interview anders namelijk: (aanwezige beroepskrachten)
Observatie(s)
Pedagogisch werkplan (factsheet locatie, ingezien website op 19 juli 2022)
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Personeel en groepen
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
Elke beroepskracht moet ingeschreven staan in het Personenregister Kinderopvang. Er moeten
voldoende beroepskrachten ingezet worden in verhouding met het aantal kinderen.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een
beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
De beroepskrachten (3) en de pedagogisch beleidsmedewerker hebben zich geregistreerd in het
Personenregister Kinderopvang. Zij zijn ook gekoppeld aan de houder.
Conclusie
De houder voldoet aan de voorwaarden.

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
De toezichthouder heeft de beroepskracht-kindratio beoordeeld op grond van het aantal aanwezige
kinderen en beroepskrachten in de periode 11 tot en met 22 juli 2022. De toezichthouder heeft de
presentielijsten en personeelsroosters steekproefsgewijs beoordeeld.
De houder heeft voldoende beroepskrachten ingezet in verhouding met het aantal en de leeftijd
van de opgevangen kinderen, zo bleek ook uit de observatie in de praktijk.
Conclusie
De houder voldoet aan de voorwaarden.

Gebruikte bronnen
•
•
•
•
•
•

Interview manager/ locatieverantwoordelijke (vervangend stafmedewerker)
Observatie(s)
Personenregister Kinderopvang
Overzicht personen die over een VOG moeten beschikken
Presentielijsten (11-22 juli 2022)
Personeelsrooster (11-22 juli 2022)
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Veiligheid en gezondheid
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
De houder moet zorgen voor veilige en gezonde opvang. Hiervoor heeft de houder vastgelegd wat
de risico’s zijn voor de veiligheid en gezondheid van kinderen. Ook beschrijft de houder: wat hij/zij
doet om risico’s klein te houden, hoe de kinderen met kleine risico’s leren omgaan en hoe
beroepskrachten handelen als er toch iets gebeurt. En de houder besteedt aandacht aan het risico
op grensoverschrijdend gedrag.
De houder betrekt medewerkers bij het maken van dit veiligheid- en gezondheidsbeleid. De houder
zorgt ervoor dat de beroepskrachten handelen volgens het beleid.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een
beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.

Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder gebruikt een veiligheids-en gezondheidsbeleid.
De houder beschrijft hierin onder andere de volgende onderwerpen:
•
•
•
•
•
•
•

Belangrijkste risico's (veiligheid en gezondheid)
Een algemene beschrijving van de manier waarop kinderen leren om te gaan met kleine
risico's (veiligheid en gezondheid)
Grensoverschrijdend gedrag
De achterwachtregeling
De manier waarop alle werkzame volwassenen het beleid kunnen lezen
De manier waarop hij het beleid actueel houdt
Dat hij het beleid regelmatig evalueert en zo nodig aanpast

Uit praktijkobservaties blijkt dat veiligheids- en gezondheidsrisico's voldoende verminderen door
passende maatregelen.
Uit het gesprek met de beroepskracht blijkt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid structureel
tijdens teambesprekingen besproken wordt. Ook wordt indien nodig een terugkoppeling gegeven
van aangepast beleid of nieuwe genomen maatregelen of fysieke aanpassingen in het gebouw. De
beroepskracht benoemt enkele voorbeelden hiervan.
De houder zorgt ervoor dat er tijdens de opvang in ieder geval één volwassen persoon aanwezig is
die in het bezit is van een geldig certificaat eerste hulp aan kinderen.
Twee vaste beroepskrachten hebben een geldig Kinder-EHBO getoond. Uit roosters blijkt dat
aanwezigheid gewaarborgd is.
Conclusie
De houder voldoet aan de voorwaarden.
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Gebruikte bronnen
•
•
•
•

Interview manager/ locatieverantwoordelijke (vervangend stafmedewerker)
Observatie(s)
EHBO certifica(a)t(en)
Beleid veiligheid- en gezondheid ('beleidsplan veiligheid en gezondheid 2022 kov en bso')
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Ouderrecht
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
De houder moet ouders informeren over een aantal onderwerpen, zoals: het pedagogisch beleid,
de groepsgrootte, het aantal beroepskrachten per groep, de opleidingseisen van beroepskrachten,
het veiligheids- en gezondheidsbeleid en de klachtenregeling. Ouders hebben adviesrecht over een
aantal onderwerpen binnen de opvang.
De houder laat de ouders en het personeel weten waar zij het inspectierapport kunnen vinden.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een
beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.

Informatie
De houder informeert de ouders over het te voeren beleid en de klachtenregeling door
(intakegesprek, website, nieuwbrieven enz.). Het meest actuele inspectierapport staat op de
website.
Conclusie
De houder voldoet aan de voorwaarden.

Oudercommissie
Het aanwezige reglement oudercommissie voldoet aan de gestelde voorwaarden.
Tijdens het vorig jaarlijks onderzoek is gebleken dat er nog geen oudercommissie (OC) was
ingesteld voor BSO IKC De Brug.
Inmiddels is dit wel het geval. De OC bestaat uit 2 leden, beiden zijn ouders waarvan de kinderen
geplaatst zijn op BSO De Brug. Deze OC neemt als zelfstandig onderdeel deel aan het IKC-beraad
(bestaande uit de MR van school en de OC van de kinderopvang).
Sinds 2 jaar beschikt Kinderopvang Zonnekinderen over een Centrale Oudercommissie, die op een
aantal onderwerpen via een mandaat het overleg aangaat met de directie van Zonnekinderen.
Het adviesrecht is hiermee voldoende gewaarborgd.
Conclusie
De houder voldoet aan de gestelde voorwaarden.

Gebruikte bronnen
•
•
•
•
•
•
•

Interview manager/ locatieverantwoordelijke (vervangend stafmedewerker)
Interview anders namelijk: (aanwezige beroepskrachten)
Reglement oudercommissie
Website (inspectierapport)
Overzicht samenstelling oudercommissie
Klachtenregeling (via website)
Aansluiting geschillencommissie
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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)
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.
(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)
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)
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Veiligheid en gezondheid
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
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 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 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, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 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, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 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, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 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 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder d 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 actuele veiligheids- en
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gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten,
beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders.
(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 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 beroepskrachtkindratio 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, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder f en art 16 lid 5 en 6 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 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9b Regeling
Wet 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)
De houder van een kindercentrum informeert ouders en personeel over het inspectierapport door
het zo spoedig mogelijk na ontvangst op de eigen website te plaatsen op een gemakkelijk vindbare
plaats. Indien geen website aanwezig is legt de houder een afschrift van het inspectierapport ter
inzage op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats.
(art 1.54 lid 2 en 3 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang)
De houder van een kindercentrum brengt de mogelijkheid om geschillen aan de
geschillencommissie voor te leggen op passende wijze onder de aandacht van de ouders.
(art 1.57c lid 2 Wet kinderopvang)
De houder van een kindercentrum informeert de ouders nadrukkelijk over 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
inzet van het minimaal aantal beroepskrachten op grond van de beroepskracht-kindratio.
(art 1.50 lid 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 12 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang )
Oudercommissie
De houder van een kindercentrum heeft voor de oudercommissie, tenzij er op grond van artikel
1.58, tweede lid geen oudercommissie is ingesteld, zes maanden na registratie een reglement
oudercommissie vastgesteld.
(art 1.46 lid 2, 1.58 lid 2 en 1.59 lid 1 Wet kinderopvang)
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Het reglement voor de oudercommissie omvat in ieder geval regels omtrent:
- het aantal leden;
- de wijze waarop de leden worden gekozen;
- de zittingsduur van de leden.
(art 1.59 lid 2 Wet kinderopvang)
Het reglement voor de oudercommissie bevat geen regels omtrent de werkwijze van de
oudercommissie.
(art 1.59 lid 3 Wet kinderopvang)
De houder van een kindercentrum wijzigt het reglement voor de oudercommissie na instemming
van de oudercommissie.
(art 1.59 lid 5 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

: Sanne den Bakker

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente

: Westervoort

Adres

: Postbus 40

Postcode en plaats

: 6930 AA WESTERVOORT
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Planning
Datum inspectie

: 26-07-2022

Opstellen concept inspectierapport

: 26-07-2022

Zienswijze houder

: 28-07-2022

Vaststelling inspectierapport

: 29-07-2022

Verzenden inspectierapport naar houder

: 29-07-2022

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 29-07-2022

Openbaar maken inspectierapport

: 05-08-2022

15 van 16
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 26-07-2022
IKC De Brug (BSO) te Westervoort

Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
Op 26 juli 2022 heeft een onaangekondigd inspectiebezoek plaatsgevonden op BSO 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.
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