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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. 

Bij dit onderzoek zijn meerdere onderwerpen uit de Wet kinderopvang beoordeeld. Achter in het 

rapport staat een overzicht van de getoetste inspectie-items. 

 

De toezichthouder heeft de volgende inspectieactiviteiten uitgevoerd: 

• Documentenonderzoek 

• Locatiebezoek 

• Gesprek met de beroepskrachten en de houder locatie 

 

In het rapport geeft de toezichthouder in elk hoofdstuk een toelichting op de beoordeelde 

onderwerpen. In de inleiding van het hoofdstuk staat welke onderwerpen de toezichthouder tijdens 

dit onderzoek heeft beoordeeld. 

 

 

 

 

Beschouwing 

Conclusie en bevindingen 

Bij de volgende hoofdstukken is aan de beoordeelde kwaliteitseisen voldaan: 

• Pedagogisch klimaat 

• Ouderrecht 

Bij het volgende hoofdstuk is niet aan de beoordeelde kwaliteitseisen voldaan: 

• Personeel en groepen 

Bij het volgende hoofdstuk is, na herstelaanbod, aan de beoordeelde kwaliteitseisen voldaan: 

• Veiligheid en gezondheid 

 

Algemene kenmerken 

Kinderopvang De Vallei (BSO) biedt opvang aan maximaal 30 kinderen in de leeftijd van 4 tot en 

met 12 jaar. De locatie is in september 2015 gestart en bevindt zich in basisschool De Vallei te 

Driel, waar democratisch onderwijs wordt gegeven. De basisschool en de kinderopvang zijn nauw 

met elkaar verbonden, zij delen dezelfde visie. Alleen kinderen van basisschool De Vallei worden 

opgevangen. Er werken 2 vaste beroepskrachten, waaronder de houder. 

De BSO is drie dagen per week geopend op maandag, dinsdag en donderdag. 
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Onderzoeksgeschiedenis 

Het Landelijk Register Kinderopvang geeft een overzicht van alle onderzoeken die bij de locatie zijn 

uitgevoerd. Hier volgt een overzicht van de meest recente onderzoeken: 

 

Jaarlijks onderzoek 2018; Er werd niet aan alle voorwaarden voldaan. Na herstelaanbod werd wel 

aan de voorwaarden voldaan. 

Nader onderzoek 2019: Dit onderzoek volgde op het jaarlijks onderzoek van 2018. Er werd aan de 

voorwaarde voldaan. 

Incidenteel onderzoek 2019: In verband met de uitbreiding van het aantal kindplaatsen. Er werd 

aan de voorwaarden voldaan. 

Jaarlijks onderzoek 2019: Er werd aan de voorwaarden voldaan.  

In 2020 heeft er geen jaarlijks onderzoek plaatsgevonden als gevolg van de corona pandemie. 

Jaarlijks onderzoek 2021: Er werd niet aan alle voorwaarden voldaan. Voor 1 overtreding is geen 

herstelaanbod geboden. Wat betreft de andere overtredingen, na herstelaanbod werd aan die 

voorwaarden voldaan. 

 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 

 

In het hoofdstuk Pedagogisch klimaat beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

• Pedagogisch beleid 

• Pedagogische praktijk 

 

Hieronder staan per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Pedagogisch beleid 

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

staat.  

Het pedagogisch beleidsplan geeft een beschrijving van onder andere: 

  

• de manier waarop de houder en de beroepskrachten invulling geven aan aspecten van 

verantwoorde kinderopvang, bedoeld in artikel 2 van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 

• de manier waarop de houder en de beroepskrachten de ontwikkeling van het kind volgen en 

stimuleren:                

• De manier waarop de houder aan de ouders en de kinderen bekend maakt wie de mentor van 

het kind is. En de manier waarop de mentor de informatie over de ontwikkeling van het kind 

periodiek met de ouders bespreekt. 

• de taken die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de opvang kunnen 

uitvoeren. En de manier waarop de houder hen hierbij begeleidt. 

  

  

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

beleid onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld tijdens het dagelijks werken. Overleggen zijn er 

(nog) niet omdat veel besproken wordt voor/tijdens of na het werken op de groep. Het team 

bestaat uit 2 vaste beroepskrachten, waarvan 1 ook de houder is.   

  

Uit de observatie kwam naar voren dat de beroepskrachten op de hoogte zijn van en handelen naar 

het pedagogisch beleid.   

  

  

Conclusie 

De houder voldoet aan de voorwaarden. 

 

Pedagogische praktijk 

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

kinderopvang, is op basis van een observatie onderzocht. 

 

De toezichthouder gebruikt tijdens de observatie van de pedagogische praktijk 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. Deze Wet geldt voor alle kinderen in de kinderopvang (Riksen Walraven 2000; van 

IJzendoorn e.a. 2004): 
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• De beroepskrachten gaan op een sensitieve en responsieve manier met de kinderen om. Zij 

tonen respect voor de autonomie. Zij stellen grenzen en bieden structuur. Zodat kinderen zich 

emotioneel veilig en geborgen kunnen voelen;   

• De beroepskrachten stimuleren spelenderwijs de ontwikkeling van kinderen. Zij dagen hen uit 

op motorisch, cognitief, taal en creatief gebied. Zodat de kinderen leren om steeds 

zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving 

• De beroepskrachten begeleiden kinderen in hun interacties. Zij brengen hen op spelenderwijs 

vaardigheden bij. Zodat de kinderen steeds zelfstandiger relaties met anderen kunnen 

opbouwen en onderhouden;   

• De beroepskrachten stimuleren de kinderen om op een open manier kennis te maken met de 

waarden en normen in de samenleving. Zodat de kinderen op een respectvolle manier met 

anderen omgaan en zich respectvol in de maatschappij gedragen.  

 

De toezichthouder let tijdens de observatie op een aantal observatiecriteria. Deze staan in het 

veldinstrument ‘observatie kindercentrum’. 

De toezichthouder beoordeeld de pedagogische praktijk aan de hand van de indicatoren uit dit 

observatie instrument. Deze indicatoren staan cursief in de tekst hieronder. 

Tijdens de observatie heeft de toezichthouder alle basisdoelen duidelijk waargenomen. 

De toezichthouder beschrijft de basisdoelen aan de hand van één of meerdere voorbeelden uit de 

praktijk. 

 

Er is geobserveerd tijdens: 

- de binnenkomst van de kinderen 

- het eten en drinken 

- vrij spelen 

 

Basisdoel: Waarborgen emotionele veiligheid 

  

Indicator: 

Welbevinden                                                       

Het welbevinden van de kinderen is redelijk tot goed. De meeste kinderen zijn ontspannen en bezig 

met hun spel. De meeste kinderen genieten van de dingen die gebeuren en die zijzelf kunnen; ze 

tonen blijdschap, plezier en trots. Ze zijn met interesse bezig, alleen of met anderen/vriendjes. 

 

Praktijkvoorbeeld: 

Kinderen komen binnen en gaan een activiteit doen. Een kind gaat in de huishoek spelen, een 

ander kind gaat een Donald Duck lezen. De meeste kinderen gaan gelijk in gesprek met de 

beroepskracht en hebben veel te vertellen en te vragen. 

Ook kinderen die op deze dag niet naar de BSO gaan, komen even om het hoekje kijken bij de BSO 

en gedag zeggen. 

 

Indicator: 

Respectvol contact                                              

De beroepskrachten hebben gesprekjes met kinderen waarbij beiden bijdragen aan de voortgang 

en inhoud van het gesprek (dialoog). Zij sluiten meestal op passende wijze aan op de situatie en/of 

de vraag van een kind. Er is verbaal en non-verbaal contact. 

 

Praktijkvoorbeeld: 

Een kind pakt een stukje fruit voordat iedereen aan tafel zit. Een ander kind corrigeert dit met als 

gevolg dat het kind van schrik moet huilen. 

De beroepskracht neemt het kind bij zich, troost haar en legt de situatie uit. 
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Basisdoel: Ontwikkeling van sociale competenties 

  

  

Indicator: 

Participatie / kinderinspraak                                 

Beroepskrachten betrekken de kinderen actief bij verzorgende en organisatorische taken zoals 

opruimen en dingen klaarzetten. 

 

Praktijkvoorbeeld: 

Een kind geeft aan dat het graag wil helpen met het fruit schillen en snijden. Wanneer de 

beroepskracht alles op de tafel klaar heeft staan, roept ze het kind met de vraag of hij nog steeds 

wil helpen. 

Het kind gaat samen met de beroepskracht een sinaasappel snijden met een scherp mes. 

Nog een ander kind komt helpen. Het snijden en klaarmaken van het fruit op 2 grote schalen is een 

activiteit. De twee kinderen besteden veel aandacht aan het fruit op de schalen en maken er een 

heel kunstwerk van. 

 

  

  

Basisdoel: Ontwikkeling van normen en waarden 

  

 

 

Indicator: 

Afspraken en regels                                             

In het beleidsplan staan aanwijzingen voor afspraken, regels en omgangsvormen. Beroepskrachten 

handelen hiernaar, met ruimte voor eigen inzicht..... 

 

Praktijkvoorbeeld: 

De beroepskracht vertelt dat de kinderen bij de BSO niks moeten maar gewoon mogen genieten 

van hun eigen vrije tijd. Ze kiezen bijvoorbeeld zelf of ze willen buiten spelen of juist binnen.  

 

Dat wil niet zeggen dat er geen regels gelden, de volgende zijn tijdens de observatie zichtbaar; 

- we wassen de handen voor het eten 

- als je mee helpt fruit snijden was je ook even je handen 

- we beginnen met eten als iedereen aan tafel zit 

- na het fruit mogen alle kinderen die dit willen op de tablet, om 16.00 worden de tablets 

opgeruimd 

 

Praktijkvoorbeeld: 

Een kind gaat vrijwel direct van tafel  tijdens het eet/drinkmoment. Hij gaat op de bank zitten met 

zijn telefoon. De beroepskracht vraagt of hij voldoende heeft gegeten. Even later wil hij nog fruit 

maar is wat hij lekker vindt al weg. De beroepskracht legt uit dat dit komt omdat hij niet aan tafel 

zit. Als de beroepskracht uitlegt dat ze het gezelliger vindt als hij aan tafel erbij zit, komt het kind 

er toch bij zitten. 
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Conclusie 

De toezichthouder concludeert dat de houder er voor zorgt dat de beroepskrachten handelen 

volgens het pedagogisch beleid. 

Kinderopvang De Vallei (BSO) biedt pedagogisch verantwoorde kinderopvang. 

De houder voldoet aan de voorwaarden. 
 

 

 

 

 

 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder (op locatie, telefonisch en per mail) 

• Interview anders namelijk: (met de aanwezige beroepskracht op de locatie) 

• Observatie(s) (van de pedagogische praktijk) 

• Website (www.basisschooldevallei.nl) 

• Pedagogisch beleidsplan (2022) 
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Personeel en groepen 

 

In het hoofdstuk Personeel en groepen beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

• Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

• Opleidingseisen 

• Inzet pedagogisch beleidsmedewerker 

 

Hieronder staan per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

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

Kinderopvang en zijn gekoppeld aan de houder: 

-  2 beroepskrachten aanwezig ten tijde van het onderzoek (1 daarvan is de houder) 

-  pedagogische beleidsmedewerker/coach 

 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de 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 aanwezige ten tijde van het onderzoek 

- de pedagogische beleidsmedewerker/coach  

 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de voorwaarden. 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De houder zet een pedagogisch beleidsmedewerker in. 

 

 

De pedagogisch beleidsmedewerker wordt ingezet voor: 

• Het coachen van beroepskrachten bij de uitvoering van hun werkzaamheden. 

• Het opstellen, aanpassen en invoeren van pedagogische beleidsvoornemens. 

 

 

De houder heeft een urenverdeling van de pedagogisch beleidsmedewerker opgesteld. Hieruit blijkt 

dat: 

• De urenverdeling jaarlijks, per kindercentrum en schriftelijk is opgesteld. 

• De houder deze urenverdeling per kindercentrum inzichtelijk maakt voor beroepskrachten en 

ouders.  

• De houder in de urenverdeling duidelijk een verschil maakt tussen de uren  inzet 

beleidsvoornemens en de ureninzet coachingsuren per locatie. 

• Dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt. 

 

Op basis van documenten blijkt dat er in 2021 niet voldoende uren aan beleid zijn besteed. 
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Er is een overzicht gestuurd waarmee inzichtelijk is gemaakt wat er in 2021 is gedaan op het 

gebied van coaching/beleid. In dat jaar is de houder met de beroepskracht en de pedagogisch 

beleidsmedewerker/coach vooral zoekende geweest naar de vorm. 

Uit de planning voor dat jaar komt duidelijk naar voren dat dit een stapsgewijs proces was. 

Rond september 2022 is de houder een overeenkomst aangegaan met de pedagogisch 

beleidsmedewerker/coach. Echter was er daarvoor al sprake van een intensieve samenwerking. 

 

Vanaf 1 januari 2022 zijn 1 voor 1 de beleidsstukken herschreven en hebben er 

coachingmomenten plaatsgevonden. 

De verwachting is dat de houder in 2022 voldoende uren-inzet gaan behalen voor zowel het 

coachen als voor het beleidsmatige deel. 

Dit wordt bevestigd door het gesprek met de beroepskracht, die vertelt tijdens het bezoek coaching 

te hebben gehad. 

 

Zij heeft coaching gehad middels; 

• individuele coaching gesprekken 

• intervisiebijeenkomsten 

• teamcoaching 

• vaardigheden-training met oefensituaties 

• (meewerkend) coach op de groep  

 

 

Conclusie 

De houder voldoet niet aan de voorwaarden. 

 

 

 

 

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

voldaan:  

De houder van een kindercentrum bepaalt jaarlijks, indien hij meer dan één kindercentrum 

exploiteert, de wijze waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch 

beleidsmedewerkers worden ingezet, verdeelt over de verschillende kindercentra en legt dit 

schriftelijk vast zodat dit inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. De houder geeft de 

verdeling zodanig vorm dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van 

de werkzaamheden. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 17 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder (op locatie, telefonisch en per mail) 

• Interview anders namelijk: (met de aanwezige beroepskracht op de locatie) 

• Personenregister Kinderopvang 

• Website (www.basisschooldevallei.nl) 

• Diploma/kwalificatie beroepskrachten 

• Overzicht personen die over een VOG moeten beschikken 

• Pedagogisch beleidsplan (2022) 

• Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 

• Overzicht inzet pedagogisch beleidsmedewerker(s) (2021 en 2022) 



 

 

11 van 19 

Concept inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 26-09-2022 

Kinderopvang De Vallei te Driel 

 

 

Veiligheid en gezondheid 

 

In het hoofdstuk Veiligheid en gezondheid beoordeelt de toezichthouder het volgende onderwerp: 

• Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

 

Hieronder staat de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Het beleid veiligheid en gezondheid wordt onder de aandacht gehouden tijdens het dagelijks 

werken. Overleggen zijn er (nog) niet omdat veel besproken wordt voor/tijdens of na het werken 

op de groep. Het team bestaat uit 2 vaste beroepskrachten, waarvan 1 ook de houder is. 

 

Herstelaanbod 

De vaste beroepskrachten hadden ten tijde van het bezoek geen geldig EHBO-certificaat. 

Hier is herstelaanbod voor geboden. Binnen de gestelde termijn heeft de houder bewijsstukken 

aangeleverd dat de EHBO-scholing is gevolgd door beide beroepskrachten. 

 

 

Conclusie 

De houder voldoet, na herstelaanbod, aan de voorwaarden. 

 

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

herstelaanbod, is voldaan: 

De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende de buitenschoolse opvang 

te allen tijde ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van 

eerste hulp aan kinderen conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie 

gestelde nadere regels. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9b Regeling 

Wet kinderopvang) 

 
 

 

 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder (op locatie, telefonisch en per mail) 

• Interview anders namelijk: (met de aanwezige beroepskracht op de locatie) 

• bewijs deelname EHBO-scholing 
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Ouderrecht 

 

In het hoofdstuk Ouderrecht beoordeelt de toezichthouder het volgende onderwerp: 

• Informatie 

 

Hieronder staat de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Informatie 

Het meest actuele inspectierapport is via de website te vinden. 

 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de voorwaarde 

 

 

 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Website (www.basisschooldevallei.nl) 
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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) 

 

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 en 1.60c lid 1 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) 
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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. 

(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) 
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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) 

 
 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De houder van een kindercentrum bepaalt jaarlijks, indien hij meer dan één kindercentrum 

exploiteert, de wijze waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch 

beleidsmedewerkers worden ingezet, verdeelt over de verschillende kindercentra en legt dit 

schriftelijk vast zodat dit inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. De houder geeft de 

verdeling zodanig vorm dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van 

de werkzaamheden. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 17 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

De houder van het kindercentrum zet de pedagogisch beleidsmedewerker voor het coachen van 

beroepskrachten bij de uitvoering van hun werkzaamheden en de totstandkoming en 

implementatie van pedagogische beleidsvoornemens voor het vereiste aantal uren in. Het minimaal 

aantal uren inzet wordt jaarlijks bepaald op grond van de rekenregels in het besluit. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 17 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende de buitenschoolse opvang 

te allen tijde ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van 

eerste hulp aan kinderen conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie 

gestelde nadere regels. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9b Regeling 

Wet kinderopvang) 

 

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) 
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Ouderrecht 

 

Informatie 

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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Kinderopvang De Vallei 

Vestigingsnummer KvK : 000021480133 

Aantal kindplaatsen : 30 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Jeroen Bos 

KvK nummer : 72126957 

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 : Overbetuwe 

Adres : Postbus 11 

Postcode en plaats : 6660 AA ELST GLD 

 

Planning 

Datum inspectie : 26-09-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 18-11-2022 

Vaststelling inspectierapport :  

Verzenden inspectierapport naar houder :  

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

:  

Openbaar maken inspectierapport :  
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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. 

 

 

 

 

 

 

 


