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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 
Tijdens dit onderzoek zijn niet alle items beoordeeld, omdat er sprake is van een zogeheten risico-
gestuurd toezicht (RGT). Op basis van het model risicoprofiel zijn de onderzoeksactiviteiten 
bepaald. Deze onderzoeksactiviteiten richten zich primair op de kwaliteit van de dagelijkse praktijk, 

aangevuld met aandachtspunten uit vorige onderzoeken. 
De toezichthouder heeft gesproken met de Staflid kwaliteit mevrouw De Groot en de aanwezige 
beroepskrachten. 
Tevens heeft de toezichthouder nog kort gesproken met locatie verantwoordelijke de heer 
Oosterman.  

 
Beschouwing 
Buitenschoolse opvang IKC de Hoge Hoeve, onderdeel van de Nieuwe Maan BV, is gevestigd in 

basisschool de Hoge Hoeve te Westervoort en maakt gebruik van de multifunctionele ruimtes 

binnen het IKC. 
Samen met basisscholen De Tuimelaar en De Brug (locatie Uitterweert), Zozijn Kind en Jeugdhulp 
en kinderdagverblijf IKC de Hoge Hoeve wordt een Integraal Kind Centrum (IKC) gevormd. 
 
Inspectiegeschiedenis. 

2016 Tijdens het jaarlijkse onderzoek  werd aan alle getoetste voorwaarden voldaan.  2017; 
onderzoek in 2017 Tijdens het jaarlijkse onderzoek is geconstateerd dat het de houder ondanks 
voldoende inspanningen nog niet is gelukt een oudercommissie in te stellen. 
23 januari 2018; Tijdens het jaarlijkse onderzoek is geconstateerd dat er niet op alle onderzochte 
dagen voldoende beroepskrachten werden ingezet in verhouding met het aantal aanwezige 
kinderen per basisgroep. 
9 augustus 2018; Incidenteel onderzoek. De uitbreiding aantal kindplaatsen van 60 naar 90. 

3 september 2018; nader onderzoek naar aanleiding onderzoek januari 2018. De beroepskracht 
kind ratio op basisgroep niveau is op orde, geen overtredingen vastgesteld. 
 
Pedagogisch coach 2019 
Per 1 januari wordt eisen gesteld aan de inzet van een pedagogisch coach/ beleidsmedewerker 

voor de beroepskrachten op de locatie.  
 

Bevindingen 2019.  
Momenteel vindt de opvang meestal plaats in drie basisgroepen. 
De houder heeft na de uitbreiding een extra basisgroep van 20 kinderen in de leeftijd van 4 tot en 
met 12 jaar gevormd, de naam van de groep is Blauw.  
 
 

Conclusie 
Aan alle onderzochte voorwaarden tijdens dit onderzoek wordt voldaan. 
 

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 
 
De houder van een kindercentrum is verantwoordelijk voor het voeren van een zodanig 
pedagogisch beleid dat een en ander redelijkerwijs leidt tot verantwoorde kinderopvang. De houder 

draagt er zorg voor dat het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan, waarin de 
voor dat kindercentrum kenmerkende visie op de omgang met kinderen is beschreven. De houder 
draagt er verder zorg voor dat personen werkzaam bij een kindercentrum in de praktijk handelen 
naar het door de houder vastgestelde pedagogisch beleidsplan. 
 
Naast de inhoudelijke beoordeling van pedagogisch beleidsplan, is de pedagogische praktijk 

geobserveerd en beoordeeld. 

  
 
Pedagogisch beleid 
 
Het pedagogisch beleidsplan van locatie De Hoge Hoeve is op de locatie inzichtelijk.   
 

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. Het locatiegebonden beleid van BSO De Hoge Hoeve geeft samen met het 
algemeen pedagogisch beleidsplan een beschrijving van onder andere:    
 
-  de wijze waarop invulling wordt gegeven aan aspecten van verantwoorde buitenschoolse 
   opvang, bedoeld in artikel 2 van het Besluit kwaliteit kinderopvang;  

-  het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving de wijze waarop 
   bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en 
   ouders worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning; 
-  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;  

-  de taken die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de dagopvang 
   kunnen uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid.  
  
 
Conclusie 
Het pedagogisch beleidsplan voldoet aan de gestelde voorwaarden. 
 

 
Pedagogische praktijk 
 
De wijze waarop de houder ervoor zorgt dat op de locatie sprake is van verantwoorde 
kinderopvang, is op basis van een observatie 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;   
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 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. 
 
Indicator 
Uitleg en instructie                                              
De beroepskrachten begeleiden (nieuwe) kinderen actief bij het leren kennen en omgaan met de 
afspraken in de groep. Zij leggen uit wat er van het kind verwacht wordt. Zij geven aan welk 

gedrag bij welke situatie hoort in termen van ‘wat er wèl mag’. 

 
In de praktijk.  
Beroepskracht spreekt een kind aan. "K, wil je even meelopen, ik wil je iets vragen' Het kind loopt 
mee.  
De beroepskracht zegt;  Ze bespreken een incident van dit kind met een ander kind en wat er op 
volgde toen de beroepskracht erbij geroepen werd. "Als ik iets tegen jou zeg, vind ik het niet fijn 

als jij zo doet. Begrijp je? Ja oké, je begrijpt het, dank je wel K'.  
 
Indicator.  
Inrichting ruimte                                               
De inrichting van (een deel van) de ruimte sluit aan op de behoefte van de 8+er. Zij kunnen zich 
daar terugtrekken voor ontspanning (chillen, gamen, hangen) of thema-activiteiten (bv mode-
atelier, acrobatiekruimte, werkplaats met gereedschap). 

 
In de praktijk 
Er is een deel van de hal in de school alleen toegankelijk voor de kinderen van zeven jaar en 
ouder.  

De jongere kinderen weten dat ze er niet mogen komen.  
 

 
Indicator. 
Passend aanbod                                                   
De activiteiten passen in algemene zin bij de interesse en het ontwikkelingsniveau van de 
(meeste)kinderen. Er is aanpassing of verandering van aanbod mogelijk voor één of enkele 
kinderen. Eventuele resultaatdoelen zijn gekoppeld aan individuele kinderen. 
Inhoud en niveau van activiteiten zijn ‘kindvolgend’. 

 
In de praktijk aan tafel.  
De beroepskracht zegt; "Terwijl jullie aan het eten zijn, ga ik vertellen wat we vandaag kunnen 
gaan doen.  
J. is vandaag de sportcoach, er is trefbal in Groessen. 
We hebben een nieuw thema, de kledingwinkel, de beroepskrachten hebben rekken en kleding, 
schoenen en sieraden verzameld, we gaan een themahoek inrichten, dat is een moeilijk woord, A. 

helpt thema hoek inrichten. Een aantal kinderen mogen helpen.  
Verder; We hebben een tijdschriften en dan kunnen we een collega van maken. 

En je kunt vrij spelen en buiten spelen mag natuurlijk ook.  
We komen langs met het blaadje wat je zou willen doen' 
 
 

De conclusie is dat aan de voorwaarden wordt voldaan.  
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Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mevrouw M. de Groot d.d. 11 januari 2019) 

 Interview (Beroepskrachten) 
 Observatie(s) 
 Informatiemateriaal voor ouders 

 Website (www.zonnekinderen.nl) 
 Huisregels/groepsregels 
 Pedagogisch beleidsplan (Zonnekinderen 2019) 
 Pedagogisch werkplan (Werkplan De Hoge Hoeve 3 januari 2019) 
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Personeel en groepen 
 
Binnen dit domein zijn de pedagogisch medewerkers gecontroleerd op een passende 
beroepskwalificatie en registratie in het Personenregister Kinderopvang. 
 
De beroepskracht-kindratio en de stamgroepen zijn gecontroleerd aan de hand van roosters, 
presentielijsten en bezettingslijsten. Beoordeeld is of de praktijk met de theorie overeenkomt. 

  
 
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
 
De aanwezige vaste beroepskrachten (vier) zijn gekoppeld aan het Personenregister kinderopvang. 
(PKR) 

Ook de aanwezige stagiaire en invalkracht zijn gekoppeld aan het PKR.  
 
De conclusie is dat aan de voorwaarden wordt voldaan.  
 

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

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 
aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.  
 
De conclusie is dat aan de voorwaarden wordt voldaan.  
 
 
Aantal beroepskrachten 

 
Uit de plaatsingslijsten van week 1 van 2019 en het rooster inzet beroepskrachten blijkt dat 
voldoende beroepskrachten worden ingezet per basisgroep.  
 
De beroepskrachten vertellen dat de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten 
beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in een basisgroep (beroepskracht-kindratio) 

wordt bepaald op grond van  de rekentool. 

 
De conclusie is dat aan de voorwaarden wordt voldaan.  
 
 
 
 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 
 
Door de houder is een plan gemaakt met de uitwerking van de taken van de pedagogisch 
beleidsmedewerker.  
De houder heeft ervoor gekozen om naast de pedagogisch beleidsmedewerker een pedagogisch 
coach aan te stellen. 
In documenten staan de uitgangspunten voor de inzet van de coach, de kwalificatie-eisen, namen 

van beleidsmedewerkers en een voorstel voor een tijdspad om de coaches op de locaties in te 
zetten. Het aantal in te zetten uren is berekend door de houder.  
 
De ouders zijn onder andere geïnformeerd middels nieuwsbrieven.  

De ouders hebben eind 2018 een thema nieuwsbrief over IKK ontvangen waarin coaching is 
benoemd. De informatie staat ook in ouderportaal. In de oudercommissies is het uitgebreider 

besproken en zal het dit kwartaal (met de exacte ureninzet, concrete invulling en eerste 
ervaringen) opnieuw op de agenda staan. 
 
De beroepskrachten zijn eind 2018 geïnformeerd over wat een pedagogisch coach doet.  Via 
teamoverleg wordt het verder toegelicht. De verdeling is ook met de locaties gecommuniceerd.  
Uit het interview met de beroepskrachten blijkt dat ze op de hoogte zijn van de wijzigingen op het 
gebied van de pedagogische coach. 
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De toezichthouder kan pas in 2020 beoordelen of iedere beroepskracht die jaarlijks coaching 
behoort te ontvangen in de uitvoering van de werkzaamheden, deze in 2019 ook daadwerkelijk 

heeft gekregen. 
 
Conclusie: 

De toezichthouder constateert uit bovenstaande bevindingen dat de houder tijdens het onderzoek 
voldoet aan de getoetste criteria op het onderdeel inzet pedagogisch beleidsmedewerkers.  
 
 
 
 
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
 
De BSO De Hoge Hoeve heeft sinds augustus 2018 een capaciteit van 90 kindplaatsen.  
 
De opvang vindt regulier plaats in drie basisgroepen, te weten groep Rood, Oranje en Groen. 
 

In de inrichting zijn de kleuren ook zichtbaar op de verschillende tafels in de hal. De bekers zijn 

bijvoorbeeld ook rood, oranje of groen.  
 
In iedere basisgroep worden maximaal 20 kinderen opgevangen in de leeftijd van 4 tot en met 12 
jaar.   
Een vierde basisgroep Blauw wordt indien nodig opgestart.  
In de tijd voor de basisschool van start gaat worden kinderen opgevangen in een samengestelde 

basisgroep uit Rood, Oranje en Groen 
Kinderen worden dan opgevangen in één vaste basisgroep. 
 
Aan elk kind is een mentor toegewezen. Ouders zijn ingelicht over welke beroepskracht de mentor 
is van hun kind.  
 
Conclusie. 

Aan de voorwaarden wordt voldaan. 
 
 
 

 
 

 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (Beroepskrachten) 
 Personen Register Kinderopvang 
 Diploma/kwalificatie beroepskracht 
 Plaatsingsoverzicht (week 1 en 2 van 2019) 

 Presentielijsten 
 Pedagogisch werkplan (Werkplan De Hoge Hoeve 3 januari 2019) 
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Veiligheid en gezondheid 
 
Binnen dit domein is het beleid veiligheid en gezondheid beoordeeld op uitvoering.  
 
Ook is binnen dit domein gekeken naar de meldcode kindermishandeling. In de praktijk is  gekeken 
naar de kennis van de beroepskrachten met betrekking tot de meldcode en de mogelijkheid om 
kennis te kunnen nemen van de meldcode. 

  
 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 
De Hoge Hoeve heeft een beleid veiligheid en gezondheid met daarin opgenomen de risico's en de 
te nemen maatregelen. Huisregels zijn gemaakt met de kinderen.  

 
Tijdens het gesprek met de beroepskrachten en uit de observatie blijkt dat zij voldoende op de 
hoogte zijn welke maatregelen zij dienen te nemen om aanwezige veiligheids- en 
gezondheidsrisico's te reduceren. Ook kunnen zij vertellen op welke wijze zij de kinderen leren met 

de voornaamste risico's om te gaan. Over de grootste wijzigingen zijn de beroepskrachten per mail 
geïnformeerd. 
 

Tijdens het teamoverleg komt het onderwerp 'veiligheid en gezondheid aan bod.  Het onderwerp 
staat zeker 3 keer per jaar op de agenda.  
 
Bij BSO De Hoge Hoeve is gedurende de buitenschoolse opvang ten minste één volwassene 
aanwezig die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen. Op basis van het 
personeelsrooster en de EHBO-certificaten is beoordeeld dat er aan de gestelde kwaliteitseis wordt 
voldaan. 

 
De conclusie is dat aan de voorwaarden wordt voldaan.  
 
 
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
 

De houder van een kindercentrum heeft 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 meldcode bevat: - een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het 
omgaan door het personeel met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling en een 
afwegingskader op basis waarvan het personeel het risico op en de aard en de ernst van het 

huiselijk geweld of de kindermishandeling weegt. De functie van de eind verantwoordelijke wordt 
beschreven.  
 
Uit het interview met enkele medewerkers blijkt dat ze voldoende op de hoogte zijn van de 
meldcode en de wijzigingen van de meldcode na 1 januari 2019.  
Alle medewerkers hebben e-learning gevolgd over dit onderwerp.  
 

De conclusie is dat aan de voorwaarden wordt voldaan.  
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mevrouw M. de Groot d.d. 11 januari 2019) 

 Interview (Beroepskrachten) 
 Observatie(s) 

 EHBO certificaten 
 Website (www.zonnekinderen.nl) 
 Beleid veiligheid- en gezondheid (De Hoge Hoeve oktober 2018) 
 Huisregels/groepsregels 
 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (Zonnekinderen 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) 

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) 

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

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) 

Aantal beroepskrachten 

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. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2 en 3 Besluit kwaliteit 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 moeten 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 Wet kinderopvang; art 17 lid 3 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) 

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en 
bespreekt, indien wenselijk, de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Tevens is de 
mentor voor de ouders en het kind aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het 
welbevinden van het kind. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

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

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 8 
Regeling Wet 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: 
- een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan door het 
personeel met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;  
- 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; 
- indien van toepassing, specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld, die speciale 
kennis en vaardigheden van personeel vereisen;  

- 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) 

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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : IKC de Hoge Hoeve 

Website : http://www.zonnekinderen.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000031876129 
Aantal kindplaatsen : 90 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Nieuwe Maan B.V. 

Adres houder : Babberichseweg 23 
Postcode en plaats : 6901JV 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 : 6802EJ ARNHEM 
Telefoonnummer : 0800-8446000 
Onderzoek uitgevoerd door :  Ine Horstink 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Westervoort 
Adres : Postbus 40 

Postcode en plaats : 6930AA WESTERVOORT 
 
Planning 

Datum inspectie : 14-01-2019 
Opstellen concept inspectierapport : 28-01-2019 
Zienswijze houder : 05-02-2019 
Vaststelling inspectierapport : 06-02-2019 

Verzenden inspectierapport naar houder : 06-02-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 06-02-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 13-02-2019 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

Op 14 januari 2019 heeft een onaangekondigd inspectiebezoek plaatsgevonden op onze BSO 
locatie IKC De Hoge Hoeve in Westervoort. Het bezoek is op prettige wijze verlopen en wij 
herkennen ons in de rapportage van de toezichthouder. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


