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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. 
 

Beschouwing 
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na feiten over dit 
kindercentrum en de inspectie geschiedenis volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden 

elders in het rapport per domein verder uitgewerkt. 
 

Feiten 

Zo aan de Dortmundstraat is een kindercentrum gelegen aan de Dortmundstraat 9 in Nieuw-
Vossemeer. De BSO bestaat uit één groep. Op de groep worden maximaal 20 kinderen opgevangen 

in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. 
 

Ruimtes 
Ruimte 1: 72 m² 

 

Inspectiegeschiedenis 
2017: jaarlijkse inspectie: houder voldoet aan de wettelijke eisen. 

2018: jaarlijkse inspectie: houder voldoet aan de wettelijke eisen. 
2019: jaarlijkse inspectie: houder voldoet aan de wettelijke eisen. 

 

Bevindingen op hoofdlijnen 
Tijdens deze jaarlijkse inspectie d.d. 17-02-2020 voldoet de houder aan de beoordeelde wettelijke 

eisen. 
 

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

Pedagogisch klimaat 
  

Binnen domein pedagogisch klimaat is beoordeeld of in de praktijk sprake is van verantwoorde 

kinderopvang. Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk is gebruik gemaakt van het 
Veldinstrument observatie pedagogische praktijk kindercentra 4-12 jaar van GGD GHOR Nederland, 

versie januari 2015.  
  

 

Pedagogisch beleid 

  

Er is een algemeen pedagogisch beleidsplan aanwezig. Daarnaast hanteert elke locatie haar eigen 
pedagogisch werkplan met daarin het locatie gebonden beleid. De houder draagt er zorg voor dat 

in de buitenschoolse opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld.  

  
De houder voldoet aan de beoordeelde wettelijke eisen.  

 
 

Pedagogische praktijk 

Ter verduidelijking van de beoordeelde pedagogische praktijk volgen enkele voorbeelden van 
observaties die door de toezichthouder op de groep(en) zijn waargenomen.   

De observatie heeft plaatsgevonden maandag 17-02-2020 vanaf 15:30 uur. Aanwezig zijn 16 
kinderen en 2 beroepskrachten. 

  

De beroepskrachten laten merken dat ze de kinderen accepteren zoals ze zijn: ze geven 
complimenten, zijn samen met de kinderen enthousiast, maken grapjes en gaan positief in op 

opmerkingen en vragen van de kinderen. De meeste kinderen laten zich enthousiast maken en 
motiveren door de beroepskrachten, zij reageren op de initiatieven van de beroepskracht. Het is 

duidelijk dat de kinderen vertrouwd zijn met de gang van zaken: ze zoeken zelf een plekje aan de 
tafels en banken en kunnen naar eigen believen fruit pakken. 

De beroepskrachten geven de kinderen passende uitleg, aanwijzingen en correcties.  

Zij leggen duidelijk uit wat er op het programma staat en hoe de activiteit (versieren van een 
wagen voor carnaval) zal verlopen.  

De beroepskrachten betrekken ieder kind bij de activiteit, reiken knutselmateriaal aan en 
stimuleren de kinderen tot het uitvoeren van eigen ideeën. De beroepskrachten zetten zich in voor 

een positieve sfeer door aandacht te hebben voor ieder kind, te delen in het enthousiasme en de 

betrokkenheid en deelname van ieder kind te activeren. 
  

Uit het gesprek met de beroepskrachten en uit de observatie blijkt dat de houder de opvang op een 
zodanige wijze organiseert, dat dit leidt tot verantwoorde buitenschoolse opvang. 

  

De houder voldoet aan de beoordeelde wettelijke eisen.  
 

Gebruikte bronnen 

 Interview 

 Observatie(s) 

 Pedagogisch beleidsplan 
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Personeel en groepen 
Binnen het domein personeel en groepen is gecontroleerd op:  

 een geldige verklaring omtrent het gedrag geregistreerd en gekoppeld in het Personenregister 
kinderopvang (PRK)  

 een passende beroepskwalificatie  
 de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker, beroepskrachten en beroepskrachten in 

opleiding en/of stagiairs 
 de beroepskracht-kindratio  

 de stabiliteit van de opvang voor kinderen.  

  
 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

  
De verklaringen omtrent het gedrag van de beroepskrachten en pedagogisch beleidsmedewerker 

zijn geregistreerd en gekoppeld in het Personenregister kinderopvang (PRK).  
  

De houder voldoet aan de beoordeelde wettelijke eisen.  
 

 

Opleidingseisen 

  

De toezichthouder heeft de diploma's van de aanwezige beroepskrachten steekproefsgewijs 

ingezien. Deze voldoen aan de kwalificatie-eisen zoals omschreven in de meest recent 
aangevangen CAO Kinderopvang en CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.  

  
De pedagogisch beleidsmedewerker beschikt over een voor de werkzaamheden passende opleiding 

zoals opgenomen in de meest recent aangevangen CAO Kinderopvang en CAO Sociaal Werk.  
 

 

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

stagiaires 

  

Tijdens de inspectie blijkt dat de beroepskracht-kindratio op de groep voldoet aan de wettelijke 
eisen.  

 
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

  
De opvang vindt plaats in één basisgroep. De omvang en samenstelling van de basisgroep voldoen 

aan de wettelijke eisen.   

 

Gebruikte bronnen 

 Personenregister Kinderopvang 
 Diploma/kwalificatie beroepskracht 

 Plaatsingsoverzicht 

 Presentielijsten 
 Personeelsrooster 
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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 
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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) 

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) 

 

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) 
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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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Zo aan de Dortmundstraat 
Website : http://www.zokinderopvang.nl 

Aantal kindplaatsen : 24 

 

Gegevens houder 
Naam houder : Zo Kinderopvang Holding B.V. 

Adres houder : Leeghwaterplein 45 
Postcode en plaats : 2521DB 's-Gravenhage 

KvK nummer : 68027265 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD West-Brabant 

Adres : Postbus 3024 
Postcode en plaats : 5003DA Tilburg 

Telefoonnummer : 076-5282000 
Onderzoek uitgevoerd door :  P. van Eggelen 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Steenbergen 
Adres : Postbus 6 

Postcode en plaats : 4650AA STEENBERGEN NB 
 

Planning 
Datum inspectie : 17-02-2020 
Opstellen concept inspectierapport : 20-04-2020 

Zienswijze houder : 22-05-2020 

Vaststelling inspectierapport : 25-05-2020 
Verzenden inspectierapport naar houder : 28-05-2020 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 28-05-2020 

Openbaar maken inspectierapport : 19-06-2020 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 

 

Beste Meneer Piet van Eggelen, 

  

Bedankt voor het inspectierapport!  Wat fijn om terug te lezen dat de kinderopvang bij ons op de 
BSO Zo op de Dortmundstraat zo goed beoordeeld wordt! Wat goed om te lezen dat de kinderen 

gezien en gehoord werden en zij op een warme en ondersteunende manier verwelkomt worden. 
Erg leuk is om terug te lezen dat het enthousiasme van de kinderen en medewerkers zo sterk naar 

voren kwam. En dat deze kwaliteit van de medewerkers in hun houding terug te zien is in het 
creëren van een positieve sfeer door aandacht te hebben voor het kind, te delen in het 

enthousiasme en de betrokkenheid en deelname van ieder kind te activeren. Een kroon op ons 

werk! 
  

 
  

Met vriendelijke groet, 

  
Lisanne van Gastel 

Vestigingsmanager KDV & BSO Zo aan de Dortmundstraat 
(aanwezig op maandag-dinsdag-donderdag) 

 
  

T 0167-745017 

e dortmundstraat@zokinderopvang.nl 
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