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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. 
 
Waarom toezicht? 
De overheid stelt aan alle kindercentra (kinderdagverblijven, locaties voor buitenschoolse opvang, 
gastouderbureaus en gastouders) kwaliteitseisen om de pedagogische kwaliteit en de veiligheid en 
gezondheid voor jonge kinderen te waarborgen en te verbeteren. Goede kinderopvang is van groot 
belang. Kinderen moeten zich veilig voelen en de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. Ook voor 
ouders is de kwaliteit van de kinderopvang belangrijk. Zij moeten hun kind er met een gerust hart 
achter kunnen laten. 
 
Wie is waarvoor verantwoordelijk? 
De houder van een kindercentrum is verantwoordelijk voor het leveren van kwalitatief goede 
kinderopvang. Het gastouderbureau is verantwoordelijk voor de beleidsmatige zaken die kwalitatief 
goede kinderopvang mogelijk maken. De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht en de 
handhaving op die kwaliteit. De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt jaarlijks of gemeenten hun 
wettelijke taken op het gebied van kinderopvang uitvoeren. In opdracht van de gemeente voert de 
GGD het toezicht uit waarbij de toezichthouder de rol heeft van meedenken en informeren en het 
gezamenlijke belang van verantwoorde kinderopvang centraal staat. Een belangrijk onderdeel 
hiervan is het ‘herstelaanbod’ waarbij de toezichthouder in overleg treedt met een houder om tot 
een oplossing te komen. 
 
Waarop is het toezicht gebaseerd? 
Om de kwaliteit te kunnen beoordelen heeft de overheid onder meer regels in de ‘Wet 
kinderopvang’, het ‘Besluit kwaliteit kinderopvang’, het ‘Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie’ en de ‘Regeling Wet kinderopvang’ geformuleerd. Het toezicht door de GGD 
vindt risicogestuurd plaats. Dit houdt in dat minder toezicht gehouden wordt bij locaties waar dat 
kan, en meer waar dat nodig is. 
 

Beschouwing 
Buitenschoolse opvang De Parel is onderdeel van Stichting KOALAH en is gevestigd in Evangelische 
basisschool De Parel in de wijk Merediaan in Amersfoort. De houder heeft daarnaast nog 
vestigingen in Vathorst, Schothorst, Hoogland, Leusden, Apeldoorn, Zutphen, Barneveld, Ede en 
Veenendaal. De ruimte in school wordt gedeeld met een peuteropvang van een andere organisatie. 
 
De locatie is geopend op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. 
 
Onderzoeksgeschiedenis 
Tijdens de jaarlijkse onderzoeken van de afgelopen 3 jaar voldeed de houder aan de getoetste 
eisen vanuit de Wet kinderopvang. 
 
Bevindingen op hoofdlijnen 
In dit onderzoek is gekeken naar verschillende onderwerpen binnen de volgende domeinen: 
 
 Pedagogisch klimaat; 
 Personeel en groepen; 
 Veiligheid en gezondheid. 
 
Conclusie 
De houder voldoet aan de getoetste eisen vanuit de Wet kinderopvang. 
 
In het rapport leest u de bevindingen. 
 

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 één en ander redelijkerwijs leidt tot verantwoorde kinderopvang. De houder 
dient er zorg voor te dragen dat het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan, 
waarin de voor dat kindercentrum kenmerkende visie op de omgang met kinderen is beschreven. 
De houder dient er verder zorg voor te dragen dat personen werkzaam bij een kindercentrum in de 
praktijk handelen naar het door de houder vastgestelde pedagogisch beleidsplan. 
 
Tijdens en na afloop van het toezichtbezoek is het pedagogisch beleidsplan op inhoud en de 
dagelijkse pedagogische praktijk beoordeeld. Onder het kopje ‘Pedagogische praktijk’ staan de 
bevindingen van de toezichthouder. 
  
 

Pedagogische praktijk 

Inleiding 
Binnen het domein 'Pedagogisch klimaat' is een observatie uitgevoerd naar de uitvoering van het 
pedagogisch beleidsplan in de praktijk. Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt 
tevens 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 (ook wel competenties genoemd) uit de Wet Kinderopvang geldend voor 
alle kinderen in de kinderopvang (Riksen Walraven 2000; van IJzendoorn e.a. 2004): 
 
 De houder biedt de kinderen -in een veilige en gezonde omgeving- emotionele veiligheid. 

Dit betekent dat de houder ervoor zorgt dat 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; 

 De persoonlijke en sociale competenties van kinderen worden bevorderd. Dit betekent dat 
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. Dit betekent ook dat 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; 

 De socialisatie van kinderen wordt bevorderd door overdracht van algemeen aanvaarde 
waarden en normen. Dit betekent dat 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. 

 
(artikel 2 van het Besluit kwaliteit kinderopvang). 
 
Bevindingen 
Per competentie staan in het veldinstrument ‘observatie kindercentrum’ een aantal 
observatiecriteria waar de toezichthouder op let bij de observatie. 
De 4 basiscompetenties zijn beoordeeld en hiervan zijn 2 voorbeelden die duidelijk in de praktijk 
naar voren komen beschreven. 
 
Observatie-moment 
De observatie van het pedagogisch handelen vindt plaats op de groep Spetters tijdens vrij spel 
binnen en een eetmoment en op de basisgroep tijdens vrij spel buiten. Tijdens de observatie zijn 
er 3 beroepskrachten aanwezig. 
 
Emotionele veiligheid 
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Veldinstrument: Het welbevinden van de kinderen is redelijk tot goed. De kinderen zijn ontspannen 
en bezig met hun spel. De 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.  
 
Praktijk: 
Tijdens de observatie bij de Spettersgroep is te zien dat alle kinderen aan het spelen zijn. Te zien is 
dat 3 kinderen aan het tafelvoetballen zijn, de scores houden ze bij op een eigen gemaakt papier 
waar ze lachend naar toe rennen als er gescoord is. Aan tafel is de beroepskracht met een kind een 
spel aan het spelen, 3 kinderen zijn samen iets aan het bouwen en nog 3 kinderen spelen met 
elkaar. 
Uit een interview met de beroepskracht komt naar voren dat ze het drinkmoment even had 
uitgesteld, omdat de kinderen allemaal druk bezig waren met hun spel. 
 
Conclusie: 
Er heerst een ontspannen, open sfeer in de groep. 
 
Persoonlijke competentie 
Veldinstrument: Kinderen gaan dagelijks naar buiten. In de buitenruimte is spelmateriaal aanwezig 
dat aanzet tot individueel en gezamenlijk spel.   
 
Praktijk: 
Bij de basisgroep is te zien dat zij, na het moment aan tafel, allemaal buiten op het schoolplein aan 
het spelen zijn. Het schoolplein is ingericht met verschillend spelmateriaal, zoals duikelrekken, er is 
een zandbak en verschillend materiaal in de garage. 
Op het plein is te zien dat kinderen bijvoorbeeld met een bal aan het spelen zijn, rennen over het 
plein of met speelgoed in de zandbak aan het spelen zijn. 
Een beroepskracht vertelt dat zij elke middag naar buiten gaan. Dit was vorig jaar tijdens de 
observatie ook te zien. 
 
Conclusie: 
De kinderen hebben de mogelijkheid om (leer)ervaringen op te doen dankzij de groep, 
spelmateriaal, activiteitenaanbod en inrichting. 
 
Conclusie 
Uit de observaties door de toezichthouder is gebleken dat de uitvoering van de pedagogische 
praktijk voldoet aan de eisen vanuit de Wet kinderopvang. 
 

Gebruikte bronnen 

 Observatie(s) 
 Pedagogisch werkplan 
 

Personeel en groepen 
Een vertrouwde en veilige omgeving is een noodzakelijke voorwaarde voor de ontwikkeling van het 
kind. Gekwalificeerde beroepskrachten die staan ingeschreven in het Personenregister 
Kinderopvang (PRK) ten behoeve van de continue screening, vaste groepen, vaste 
beroepskrachten, vaste ruimtes en een vast dagritme zijn hierbij belangrijke randvoorwaarden. De 
houder dient daarnaast zorg te dragen voor de juiste verhouding tussen het aantal 
beroepskrachten en het aantal kinderen per leeftijdscategorie (beroepskracht-kindratio). 
 
Om te mogen werken als pedagogisch medewerker in de kinderopvang dient de houder er zorg 
voor te dragen dat alleen beroepskrachten worden ingezet die beschikken over de juiste 
beroepskwalificatie. De kwalificatie-eis staat beschreven in de cao Kinderopvang en cao Sociaal 
Werk. Vanaf 1 januari is de houder verplicht een pedagogisch beleidsmedewerker aan te stellen. 
 
De kwaliteit van de pedagogisch medewerkers is belangrijk. Vanaf januari 2019 dient de houder 
ervoor zorg te dragen dat een pedagogisch beleidsmedewerker de medewerkers coacht bij de 
dagelijkse werkzaamheden. Daarnaast houdt de pedagogisch beleidsmedewerker zich bezig met de 
ontwikkeling van pedagogisch beleid. 
 



 

6 van 13 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 24-09-2019 

De Parel te Amersfoort 

Onder de kopjes ‘Verklaring omtrent het gedrag en Personenregister kinderopvang’, 
‘Opleidingseisen’, ‘Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding 
en stagiairs’, ‘Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers’ en ‘Stabiliteit van de opvang voor kinderen’ 
staan de bevindingen van de toezichthouder. 
  
 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Na het toezichtbezoek is via het personenregister kinderopvang gecontroleerd 
of de 3 aanwezige beroepskrachten staan ingeschreven en zijn gekoppeld aan de organisatie. Voor 
deze personen geldt dat zij op de juiste wijze staan ingeschreven. 
 
Conclusie 
De personeelsleden die in de steekproef van het onderzoek zijn opgenomen staan ingeschreven in 
het personenregister kinderopvang conform de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang. 
 
 

Opleidingseisen 

Tijdens het bezoek zijn de diploma's van de 3 aanwezige beroepskrachten door de toezichthouder 
ingezien. De toezichthouder heeft de diploma's gecontroleerd. Dit personeel vormt de steekproef 
voor dit onderzoek. 
 
Tevens is onderzocht of de pedagogisch beleidsmedewerker beschikt over een passende opleiding 
overeenkomstig de voorwaarden van de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao 
Sociaal Werk. 
 
Conclusie 
De medewerkers die in de steekproef van het onderzoek zijn opgenomen, beschikken over een 
passende beroepskwalificatie of worden conform de cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk 
ingezet.  
 
 

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

Beroepskracht-kindratio 
De beroepskracht-kindratio tijdens de observatie is als volgt: 
 
 Basisgroep: 20 kinderen en 2 beroepskrachten; 
 Spetters: 10 kinderen en 1 beroepskracht. 
 
Op basis van de observatie in de praktijk en de roosters en aanwezigheidslijsten van de week 36, 
37 en 38 blijkt dat de verhouding tussen het aantal beroepskrachten en de aanwezige kinderen 
(beroepskracht-kindratio) in overeenstemming is met de daaraan gestelde eisen. 
 
Achterwachtregeling 
Indien in het kindercentrum één beroepskracht aanwezig is, is tevens een volwassene beschikbaar 
die telefonisch bereikbaar is en die binnen vijftien minuten in het kindercentrum aanwezig kan zijn 
in geval van een calamiteit. Uit telefonisch contact met de houder komt naar voren dat de 
locatiemanager de achterwacht is voor de locatie. 
Uit het toegestuurde rooster komt naar voren dat er alleen op de woensdag maximaal één 
beroepskracht nodig is voor het aantal aanwezig kinderen. Tijdens deze momenten zijn er ook 
altijd nog leerkrachten van de basisschool aanwezig. 
De achterwachtregeling staat in het veiligheids- en gezondheidsbeleid beschreven. 
 
Conclusie 
Voor het aantal aanwezige kinderen en hun leeftijden worden er voldoende beroepskrachten 
ingezet. De achterwachtregeling voldoet aan de gestelde eisen. 
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Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

Inleiding 
Per 1 januari 2019 dient de houder jaarlijks de wijze te bepalen waarop het verplichte minimaal 
aantal uren waarvoor pedagogisch beleidsmedewerkers moeten worden ingezet, verdeeld wordt 
over de verschillende kindercentra. Het gaat om de verplichte rekenformule (50 uur x het aantal 
kindercentra) + (10 uur x aantal fte pedagogisch medewerkers) die is opgenomen in Bijlage 2 als 
bedoeld in de artikelen 8, tweede lid, en 17, tweede lid, van het Besluit kwaliteit kinderopvang. De 
houder dient de verdeling zodanig vorm te geven dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching 
ontvangt in de uitvoering van de werkzaamheden. De houder dient dit schriftelijk vast te leggen en 
dit inzichtelijk te maken voor de beroepskrachten en ouders. 
 
Bevindingen 
Beleid 
De houder heeft de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerkers schriftelijk vastgelegd waarbij 
de houder de verplichte rekenformule heeft gebruikt voor het berekenen van de nodige inzet van 
de pedagogisch beleidsmedewerker. 
 
Binnen de organisatie is één medewerker aangesteld als pedagogisch beleidsmedewerker. 
 
Coaching 
De beleidsvorming ten behoeve van de coaching is reeds gestart. De houder heeft het voornemen 
om de coaching als volgt vorm te geven: 
 
'Speerpunten t.a.v. coaching: 
 Video-interactie begeleiding. 
 Teamcoaching. 
 Individuele gesprekken. 
 Intervisie'. 
 
Uit een interview met een beroepskracht komt naar voren dat zij een studiedag hebben gehad 
door de pedagogisch coach. Daarnaast kunnen zij bij de pedagogisch coach terecht met 
bijvoorbeeld een hulpvraag. 
 
Uit bovenstaande komt naar voren dat de houder zich inspant om ervoor te zorgen dat elke 
beroepskracht coaching ontvangt. De houder heeft voor het geven van de coaching aan elke 
beroepskracht tot 1 januari 2020 de tijd. 
 
Informatie aan ouders en beroepskrachten 
De ouders zijn via een nieuwsbrief geïnformeerd over het feit dat de pedagogisch 
beleidsmedewerker/coach vanaf 2019 een specifieke taak gaat vervullen. In de maand februari 
heeft de houder de ouders geïnformeerd over hoe voldaan gaat worden aan het verplicht aantal 
uren van de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker/coach. 
 
Conclusie 
De houder spant zich in om aan de wettelijke eisen te voldoen met betrekking tot de inzet van de 
pedagogische beleidsmedewerker voor het geven van coaching aan elke beroepskracht. 
 
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Opvang in groepen 
De opvang vindt plaats in basisgroepen. Op de locatie wordt opvang geboden aan 2 basisgroepen, 
te weten: 
 
 Basisgroep: bestaande uit maximaal 22 kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot de leeftijd waarop 

het basisonderwijs voor die kinderen eindigt; 
 Oudste groep (Spetters): bestaande uit maximaal 12 kinderen in de leeftijd vanaf 7 jaar tot de 

leeftijd waarop het basisonderwijs voor die kinderen eindigt. Deze groep is in de praktijk alleen 
op de dinsdag in gebruik. 

 
Mentorschap 
Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en 
bespreekt de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Tevens is de mentor voor de 
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ouders aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind. Uit een 
interview met een beroepskracht komt naar voren dat zij de kinderen hebben onder verdeeld met 
de vaste beroepskrachten waar zij mentor van zijn. 
 
Conclusie 
De stabiliteit van de opvang voor kinderen voldoet aan de gestelde eisen. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview (Met beroepskrachten die tijdens het onderzoek aanwezig zijn) 
 Observatie(s) 
 Personen Register Kinderopvang 
 Diploma(s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 
 Presentielijsten 
 Personeelsrooster 
 

Veiligheid en gezondheid 
Tijdens het toezichtbezoek is onderzocht of de houder overeenkomstig de wettelijke meldcode met 
betrekking tot kindermishandeling handelt en de kennis hiervan bij de beroepskrachten bevordert. 
Onder het kopje ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ staan de bevindingen van de 
toezichthouder. 
  
 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

Inleiding 
Een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals adequaat te 
reageren bij signalen van dit soort geweld. Per 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcode huiselijk 
geweld en kindermishandeling in werking getreden en moeten medewerkers in de kinderopvang 
ook het vermoeden van zedendelicten verplicht melden. In de Wet kinderopvang is de 
vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs aangeduid als deskundige. Medewerkers 
hebben bij een redelijk vermoeden van geweld of seksueel misbruik jegens een kind door een 
collega een meldplicht aan de houder. Bij een redelijk vermoeden van een strafbaar feit is een 
houder verplicht om in overleg te treden met de vertrouwensinspecteur. 
  
Vanaf 1 januari 2019 is het daarnaast verplicht om binnen de meldcode te werken met een 
afwegingskader. Een afwegingskader beschrijft wanneer en op basis van welke overwegingen, het 
melden van vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling bij Veilig Thuis als 
noodzakelijk wordt beschouwd. Het afwegingskader formuleert daarnaast wanneer hulpverlening 
bieden of organiseren (ook) tot de mogelijkheden behoort. 
  
Bevindingen 
De houder heeft een meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld vastgesteld. Er wordt 
gebruik gemaakt van het model dat is uitgegeven door de Brancheorganisatie kinderopvang. De 
meldcode voldoet aan de gestelde eisen.   
 
Uit een interview met een beroepskracht komt naar voren dat zij een cursus hebben gehad over de 
meldcode kindermishandeling. De beroepskracht kent de te nemen stappen en weet wie waarvoor 
verantwoordelijk is. 
  
Conclusie 
De houder maakt gebruik van een meldcode die voldoet aan de gestelde eisen en bevordert de 
kennis ten aanzien van de meldcode conform gestelde eisen. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview (Met beroepskrachten die tijdens het onderzoek aanwezig zijn) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 
 

Pedagogisch klimaat 
 

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 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 
aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
Een beroepskracht meertalige buitenschoolse opvang beschikt daarbij over een bewijsstuk waaruit 
blijkt dat hij de Duitse, Engelse of Franse taal voor de deelvaardigheden gesprekken voeren, lezen, 
luisteren en spreken beheerst op ten minste niveau B2 van het Europees Referentiekader (ERK) 
voor talen. 
 

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

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

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; 9a lid 3 
Regeling Wet kinderopvang) 

 

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

De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat 
wordt opgevangen, met dien verstande dat:  
- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 
kinderen in een basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in bijlage 1, onderdeel b, bij het 
besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels; 
- Indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de basisgroep 
verlaten, leidt dit niet tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit 
buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten, ten 
opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit; 
- in afwijking hiervan op grond van het Besluit kwaliteit kinderopvang art.16 lid 4 minder 
beroepskrachten zijn ingezet. 
 

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

Indien de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten in verhouding tot het aantal 
aanwezig kinderen in een basisgroep als bedoeld in art 16 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang ertoe 
leidt dat in het kindercentrum slechts één beroepskracht aanwezig is, is tevens een volwassene 
beschikbaar die telefonisch bereikbaar is en die binnen vijftien minuten in het kindercentrum 
aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit.  
De houder van een kindercentrum informeert de bij het kindercentrum werkzame personen over de 
naam en het telefoonnummer van deze persoon. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 5 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) 
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Veiligheid en gezondheid 
 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De houder van een kindercentrum stelt voor het personeel een meldcode vast waarin stapsgewijs 
wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan 
en die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden.  
De door de houder voor het personeel vast te stellen meldcode bevat ten minste de volgende 
elementen: 
a. een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan door het 
personeel met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;  
b. een afwegingskader op basis waarvan het personeel het risico op en de aard en de ernst van het 
huiselijk geweld of de kindermishandeling weegt en dat het personeel in staat stelt te beoordelen 
of sprake is van dusdanig ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling, dan wel van een 
vermoeden daarvan, dat een melding is aangewezen; 
c. een toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen van 
het stappenplan, inclusief vermelding van de functie van degene die eindverantwoordelijk is voor 
de beslissing over het al dan niet doen van een melding; 
d. indien van toepassing, specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld, die speciale 
kennis en vaardigheden van personeel vereisen;  
e. specifieke aandacht voor de wijze waarop het personeel omgaat met gegevens waarvan zij het 
vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden. 
 

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

Het door de houder van een kindercentrum in de meldcode vastgestelde stappenplan bevat ten 
minste de volgende stappen: 
a. het in kaart brengen van de signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 
b. collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het advies- en meldpunt huiselijk geweld en 
kindermishandeling (Veilig Thuis) of een deskundige op het gebied van letselduiding; 
c. een gesprek met de ouders en, indien mogelijk, het kind; 
d. het toepassen van het afwegingskader, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b; 
e. het beslissen over: 
  - het doen van een melding, en 
  - het inzetten van de noodzakelijke hulp. 
 

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

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

(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : De Parel 
Aantal kindplaatsen : 40 
 

Gegevens houder 
Naam houder : Stichting KOALAH 
Adres houder : Burg de Beaufortweg 16 
Postcode en plaats : 3833AG Leusden 
Website : www.koalah.nl 
KvK nummer : 32136645 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD regio Utrecht 
Adres : Postbus 51 
Postcode en plaats : 3700AB ZEIST 
Telefoonnummer : 030-6086086 
Onderzoek uitgevoerd door :  R.K. Bernink 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Amersfoort 
Adres : Postbus 4000 
Postcode en plaats : 3800EA AMERSFOORT 
 

Planning 
Datum inspectie : 24-09-2019 
Opstellen concept inspectierapport : 10-10-2019 
Zienswijze houder : 14-10-2019 
Vaststelling inspectierapport : 14-10-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 16-10-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 16-10-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 16-10-2019 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

Zienswijze bij het inspectierapport BSO De Parel d.d. oktober 2019 
  
“We zijn blij in het inspectierapport te lezen dat BSO De Parel opnieuw aan de getoetste eisen uit 
de Wet Kinderopvang voldoet.” 
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