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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. 

Dit jaarlijks onderzoek heeft de toezichthouder uitgevoerd op basis van risicogestuurd toezicht. De 

GGD’en in Nederland werken volgens een model voor risicogestuurd toezicht. Dit doen zij om meer 

maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken. Uitgebreider onderzoek waar 

nodig, minder uitgebreid waar mogelijk. 

 

De kwaliteit van de opvang van kinderen in hun eerste levensjaren is van grote invloed op de 

ontwikkeling van kinderen. Daarom stelt de rijksoverheid kwaliteitseisen aan kindercentra, 

gastouderbureaus en gastouders. 

 

Die kwaliteitseisen gelden voor: 

 registratie in het Landelijk Register Kinderopvang, 

 pedagogisch klimaat: beleid en praktijk, 

 personeel en stabiliteit van de opvang, 

 veiligheid en gezondheid, 

 accommodatie en inrichting, 

 ouderrecht. 

 

Deze kwaliteitseisen zijn vastgelegd in de Wet kinderopvang (Wko). Per 1 januari 2018 en 2019 is 

de Wko aangevuld met nieuwe kwaliteitsmaatregelen door middel van de wet Innovatie Kwaliteit 

Kinderopvang (IKK). De nieuwe maatregelen zijn met name gericht op het verhogen van de 

pedagogische kwaliteit in de praktijk. Ze zijn vastgelegd in een besluit (Besluit kwaliteit 

kinderopvang) en ministeriële regelingen. 

 

Iedere locatie waar kinderopvang (dagopvang en buitenschoolse opvang) wordt aangeboden, wordt 

in opdracht van de gemeente, tenminste 1 keer per jaar geïnspecteerd door een toezichthouder 

van de GGD. Dit inspectierapport geeft per geïnspecteerd onderdeel een omschrijving van de 

observaties en bevindingen van de toezichthouder. 

 

Tijdens het inspectiebezoek heeft de toezichthouder de hygiëne- en veiligheidsrichtlijnen van het 

RIVM (in verband met het coronavirus) in acht genomen. 

 

Achter in het rapport staat het overzicht van alle inspectieonderdelen uit de Wet kinderopvang 

waar dit inspectieonderzoek uit bestaan heeft. Indien het kindercentrum een schriftelijke reactie op 

het inspectierapport heeft gegeven kunt u deze vinden op de laatste bladzijde. 

 

Voor een uitgebreidere uitleg over het inspectieproces en de verantwoordelijkheden voor het 

toezicht en de handhaving op de kwaliteit verwijzen wij naar www.rijksoverheid.nl. 
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Beschouwing 

Zo aan de 2e Sweelinckstraat maakt onderdeel uit van kinderopvangorganisatie Zo Kinderopvang 

Holding B.V. 

Het betreft een BSO (buitenschoolse opvang) met drie basisgroepen en biedt opvang aan maximaal 

49 kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 6 jaar. 

Op dit adres wordt op de parterre en 1e verdieping tevens dagopvang aangeboden. Hier worden 54 

kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar opgevangen.   

De oudere kinderen vanaf 7 jaar, worden op maandag, dinsdag en donderdag opgevangen op de 

2e Sweelinckstraat 154, direct naast deze locatie (de zogenaamde 'kerk-kinderen'). Op woensdag 

en vrijdag worden deze kinderen op deze locatie (148) opgevangen.  

De BSO-kinderen worden van zeven verschillende basisscholen opgehaald, het betreft een 

'logistieke operatie'. Het gaat om de volgende scholen:Annie M.G. Schmidtschool, Europese School, 

Nutsschool Zorgvliet, Galvanischool, Nutsschool Boldingh, Statenkwartierschool en Da Costaschool. 

De kinderen kunnen buitenspelen op het naastgelegen Kerkplein, en op het Poortplein. 

 

Tijdens dit inspectiebezoek heeft toezichthouder met de aanwezige medewerkers gesproken over 

de impact van het coronavirus op de locatie. De medewerkers gaven aan dat ze voldoende op de 

hoogte zijn van de hygiëne- en veiligheidsrichtlijnen van het RIVM. 

 

In de praktijk hebben ze de volgende maatregelen genomen: 

 Ouders betreden de locatie tot aan de groepsruimte bij het brengen van de kinderen. Er zijn 

tijdsblokken opgesteld om het aantal ouders dat tegelijk op het centrum binnen is te beperken. 

Bij het ophalen betreden zij de locatie niet. 

 Er wordt extra gelet op handen wassen 

 De beroepskrachten houden zoveel mogelijk afstand tot elkaar 

 Toiletten worden extra schoongemaakt 

 De BSO maakt gebruik van het landelijke 'Protocol kinderopvang & COVID-19' waarin staat 

welke maatregelen getroffen worden op het gebied van veiligheid en hygiëne  

 Er wordt regelmatig extra geventileerd door middel van het open zetten van ramen. 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 

 

Tijdens dit inspectieonderzoek zijn, in het kader van 'Toezicht op maat', de voorwaarden uit de Wet 

kinderopvang (Wko) en de Wet innovatie kwaliteit kinderopvang (IKK) beoordeeld die het meest 

direct bijdragen aan de kwaliteit van de kinderopvang. 

 

Op de onderzochte items zijn geen overtredingen geconstateerd. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

Inleiding 

Ieder kindercentrum dient een pedagogisch beleidsplan te hebben. 

In dit document moet de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de aspecten van verantwoorde 

kinderopvang omschreven staan. Hiermee wordt bedoeld dat een uitwerking van de  4 

pedagogische basisdoelen van Marianne Riksen-Walraven moet staan omschreven waarbij rekening 

wordt gehouden met de verschillende ontwikkelingsfasen. 

 

Daarnaast moeten zaken als de indeling en grootte van de groepen, de inzet van beroepskrachten, 

het mentorschap en het wenbeleid terug te lezen zijn. 

 

Beoordeling door toezichthouder 

Inhoudelijk is het pedagogisch beleid tijdens een eerder inspectieonderzoek beoordeeld.  

Tijdens dit jaarlijkse inspectieonderzoek is beoordeeld of de praktijk overeenkomt met het 

pedagogisch beleid. 

Toezichthouder oordeelt dat dit het geval is. 

 

Er wordt voldaan aan de wettelijk gestelde kwaliteitseisen. 
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Pedagogische praktijk 

Inleiding 

Een belangrijk onderdeel van het inspectiebezoek bestaat uit het observeren van het pedagogisch 

klimaat in de groep(en) van deze BSO. Het oordeel van de toezichthouder komt tot stand door een 

veelheid aan waarnemingen tijdens deze observatie. Ook worden vragen gesteld aan de 

beroepskrachten. 

 

Bij het beoordelen van de observatie wordt uitgegaan van de 4 pedagogische basisdoelen van 

Marianne Riksen-Walraven, die zijn benoemd in de Memorie van Toelichting bij de Wet 

kinderopvang (2005).  

 

De houder draagt er zorg voor dat: 

 basisdoel 'Het bieden van emotionele veiligheid': 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. 

 basisdoel 'Het ontwikkelen van persoonlijke competentie': Kinderen spelenderwijs 

worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, cognitieve 

vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in s taat te 

stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving. 

 basisdoel 'Het ontwikkelen van sociale competentie': 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. 

 basisdoel 'Het overdragen van normen en waarden': 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. 

 

In het kader van het bieden van verantwoorde kinderopvang, dient de houder zorg te dragen voor 

deze vier basisdoelen waarbij rekening gehouden wordt met de ontwikkelingsfase waarin kinderen 

zich bevinden. 

 

Observatie pedagogische praktijk: 

Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het 

‘Veldinstrument observatie pedagogische praktijk’ (opgesteld door GGD GHOR Nederland, versie 

2014). Aan de hand van dit instrument worden de 4 pedagogische basisdoelen beoordeeld. Er 

worden in het rapport minimaal 2 basisdoelen omschreven. Per basisdoel worden één of meerdere 

observatiecriteria toegelicht.  

 

Onderstaande beschrijvingen, die cursief zijn weergegeven, zijn aan dit instrument ontleend en 

tijdens het onderzoek op locatie geconstateerd. 

 

De observatie heeft plaatsgevonden op maandag 16 augustus 2021 (zomervakantie) vanaf circa 

9:15 uur. Toezichthouder heeft geobserveerd tijdens de binnenkomst van enkele kinderen, het 

fruit- en drinkmoment en vrij spel. 
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Basisdoel Het bieden van emotionele veiligheid aan kinderen. 

Criterium uit het observatie-instrument: ‘Kinderen hebben vaste beroepskrachten en bekende 

leeftijdsgenootjes om zich heen’. 

Omschrijving bij het criterium: ‘De overgang naar een nieuwe groep of nieuwe beroepskrachten 

verloopt geleidelijk; kinderen worden hierop voorbereid (bv bezoekje vooraf aan nieuwe groep, 

kennismaken met beroepskracht van nieuwe groep)’. 

 

Observatie:  

De beroepskracht van de peutergroep komt met de leiding van de buitenschoolse opvang 

overleggen of het mogelijk is dat één van de kinderen, die binnenkort naar school gaat en overgaat 

naar de BSO, kan komen wennen. Dit gaat lukken en even later wordt het kind gebracht. 

Gedurende de observatie door de toezichthouder wordt het kind goed in de gaten gehouden en 

regelmatig loopt een beroepskracht naar het kind toe om even te praten en mee te spelen. In 

eerste instantie speelt het kind alleen en kijkt af en toe om zich heen maar na verloop van tijd 

wordt het kind betrokken bij een groepje kinderen dat met houten materialen aan het bouwen is 

onder begeleiding van een beroepskracht.   

 

Criterium uit het observatie-instrument: ‘Er is informatieoverdracht en – uitwisseling tussen ouders 

en beroepskrachten’. 

Omschrijving bij het criterium: ’De beroepskrachten verwelkomen zowel de ouders als het kind op 

persoonlijke wijze. Ouders mogen hun kinderen (gedurende de coronaperiode) tot de groepsruimte 

brengen'. 

 

Observatie: 

Wanneer de beroepskracht ziet dat een ouder met twee kinderen aankomt, loopt ze naar de deur 

toe en neemt de tijd om de kinderen en de ouder te begroeten. Er wordt over en weer gepraat en 

informatie uitgewisseld waarbij één van de kinderen aangeeft geen zin te hebben in de 

aangekondigde strandmiddag. Ze gaat liever met de ouder mee naar huis terug. Aangezien het 

weer nogal onstuimig is, is er verandering van plannen voor de middag. De groep gaat niet naar 

het strand maar blijft op de locatie om onder leiding van een externe organisatie sportactiviteiten 

te doen. Daar is het kind blij mee. De jassen worden uitgedaan en ze mengen zich onder de andere 

kinderen. 

 

Basisdoel Het bevorderen van de ontwikkeling van persoonlijke competentie. 

Criterium uit het observatie-instrument: ‘Er is wederzijdse interactie tussen beroepskrachten en 

individuele kinderen’. 

Omschrijving bij het criterium: ’De beroepskrachten en de kinderen waarderen elkaars 

aanwezigheid door samen te praten, naar elkaar te luisteren, plezier te maken, ervaringen te 

delen. Ieders inbreng draagt bij aan de wederzijdse relatie en interactie. Kinderen delen hun 

ervaringen en emoties graag met (één van) de beroepskrachten ’. 
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Observatie: 

In de ochtend hebben de kinderen vrij spel. De kinderen zijn in kleine groepjes bezig met lezen, 

bouwen, tekenen/kleuren, in de keukenhoek spelen en een tasje van papier maken. De 

beroepskrachten wisselen het zitten bij de kinderen en even meespelen af zodat alle groepjes 

aandacht krijgen. Bijvoorbeeld aan tafel zijn kinderen tasjes aan het maken. Een kind vraagt om 

hulp bij het vastmaken van het hengsel aan het tasje. De beroepskracht helpt hierbij. Een ander 

kind wordt gestimuleerd om hulp te vragen bij een ouder kind. Dat doet hij en zij helpt het kind 

waarbij het jongere kind naast het oudere kind gaat zitten en weer verder kan met het maken van 

het tasje. Als dit is gelukt, laat hij trots het resultaat zien. Hiervoor wordt hij geprezen door de 

beroepskracht: "Ik vind hem mooi geworden". 

Een kind ziet dat een vlieg niet wegvliegt als hij dichtbij komt. Dit wordt verteld aan de 

beroepskracht. Deze loopt ernaar toe en ze neemt de vlieg op de hand. Ze vraagt aan het kind of 

deze hem ook op de hand wil hebben. Dat vindt deze een beetje eng. Een ander meisje durft dit 

wel en zet hem in een gereedschapskist met de deksel dicht. De beroepskracht geeft aan dat de 

vlieg dat niet zo leuk vindt. Het meisje antwoordt dat hij wel lucht heeft want er zitten gaten in. 

Toch doet ze de deksel eraf en zet de vlieg op een speelhuisje. 

Een paar kinderen in het keukentje zeggen als de beroepskracht komt kijken: "Jij gaat koken". De 

beroepskracht doet mee en zegt: "Waar zijn de bordjes en pannen?" De kinderen halen deze en zo 

gaat het spel verder. 

De beroepskracht vraagt een kind dat vlakbij haar loopt en waarvan zij gezien heeft dat een ander 

kind hem iets heeft gedaan: "Volgens mij vind jij dit niet leuk". Het kind antwoordt bevestigend 

waarop zij reageert met: "Zeg dat maar tegen X". Samen lopen ze naar het andere kind en daar 

vertelt hij dat hij het niet leuk vindt. Het kind legt uit dat hij iets verkeerd had begrepen en daarom 

zo reageerde. Even later spelen ze samen weer verder. 

Af en toe krijgen de kinderen een aai over de arm van de beroepskrachten als ze wat komen 

vragen of ze pakken een hand beet tijdens het gesprekje dat ze hebben.  

 

Beoordeling door toezichthouder: 

Op basis van de observaties op de groepen tijdens het inspectiebezoek concludeert toezichthouder 

dat de houder zorg draagt voor het waarborgen van de 4 pedagogische basisdoelen. 

 

Toezichthouder oordeelt dan ook dat de pedagogische praktijk voldoet. 

 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

 Interview (beroepskrachten) 

 Observatie(s) 

 Pedagogisch beleidsplan (+ Bijlage: Versie oktober 2020) 
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Personeel en groepen 
 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Inleiding 

Iedereen die werkt of structureel aanwezig is op een plek waar kinderen worden opgevangen, moet 

zich registreren in het Personenregister Kinderopvang (PRK). Dit kan alleen met een geldige 

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). 

 

Na inschrijving start de continue screening. Hiermee wordt doorlopend gecontroleerd of iemand 

strafbare feiten heeft gepleegd die niet samengaan met werken in de kinderopvang. De houder van 

het kindercentrum moet ervoor zorgen dat die personen die inschrijfplichtig zijn, zijn ingeschreven 

en gekoppeld aan de kinderopvangorganisatie alvorens zij kunnen starten met hun 

werkzaamheden/aanwezig mogen zijn op het kindercentrum. 

 

Beoordeling door toezichthouder 

De toezichthouder heeft de inschrijving en koppeling in het PRK beoordeeld van de 

beroepskrachten en de (vervangend)locatiemanager die op de dag van het inspectiebezoek 

werkzaam waren op dit kindercentrum. 

 

De houder heeft er zorg voor gedragen dat alle beoordeelde werknemers voor aanvang van de 

werkzaamheden in het PRK zijn gekoppeld aan de organisatie waar het kindercentrum deel van uit 

maakt. 

 

Er wordt voldaan aan de wettelijk gestelde kwaliteitseisen. 

Opleidingseisen 

Inleiding 

Om in de kinderopvang te mogen werken als beroepskracht of als pedagogisch beleidsmedewerker/ 

coach moet men voldoen aan de kwalificatie-eisen uit de cao Kinderopvang. De kinderopvang-

organisatie kan er voor kiezen de functie pedagogisch beleidsmedewerker/coach te splitsen. In de 

cao zijn geen kwalificatie-eisen gesteld aan de specifieke (deel-)functie van beleidsmedewerker. 

Het is aan de werkgever om te beoordelen of iemand aan het functieprofiel voldoet.  

 

Beoordeling door toezichthouder 

De toetsing van de beroepskwalificaties is gebaseerd op de op het moment van inspectie 

aanwezige medewerkers. Daarnaast is de beroepskwalificatie van de pedagogisch coach 

beoordeeld. Deze medewerkers beschikken over een passende beroepskwalificatie. 

 

Er wordt voldaan aan de wettelijk gestelde kwaliteitseisen. 

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

stagiaires 

Inleiding  

In de Wet kinderopvang is bepaald hoeveel beroepskrachten werkzaam moeten zijn per aantal 

aanwezige kinderen. Dit wordt beroepskracht-kindratio (BKR) genoemd. Op de website 1ratio.nl 

kan worden uitgerekend hoeveel beroepskrachten er minimaal per groep ingezet moeten worden.  

 

Daarnaast staat in de Wko vermeld onder welke voorwaarden tijdelijk mag worden afgeweken van 

deze BKR en dat dit door de houder moet worden vastgelegd in het pedagogisch beleidsplan. 
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Beoordeling door toezichthouder 

Toezichthouder heeft tijdens dit inspectieonderzoek alleen de voorwaarde met betrekking tot het 

inzetten van voldoende beroepskrachten in verhouding tot het aantal aanwezige kinderen en hun 

leeftijd beoordeeld. 

 

Op basis van de aanwezigheidslijsten en de observatie constateert toezichthouder dat op de dag 

van het inspectiebezoek is voldaan aan de BKR. 

Er worden voldoende beroepskrachten ingezet. 

 

Er wordt voldaan aan de wettelijk gestelde kwaliteitseis. 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Inleiding 

Voor een goede ontwikkeling van een kind zijn de omgeving en stabiliteit erg belangrijk. Om dit te 

borgen voor de kinderen is in de Wet kinderopvang een voorwaarde vastgelegd met betrekking tot 

een vaste groepsindeling. Bij de uitwerking hiervan naar de praktijk dient de 

kinderopvangorganisatie het belang van het kind voorop te stellen. 

 

Beoordeling door toezichthouder 

Toezichthouder heeft tijdens dit inspectieonderzoek de kwaliteitseis met betrekking tot de 

groepsindeling en groepsgrootte beoordeeld. 

 

De indeling van de groepen in de vakantie is als volgt: 

 

Groep Vakantieopvang Pand biedt opvang aan maximaal 20 kinderen in de leeftijd van 4 - 7 jaar. 

Groep Vakantieopvang Kerk biedt opvang aan maximaal  24 kinderen in de leeftijd van 7 jaar en 

ouder. 

 

In schoolweken is de groepsindeling als volgt: 

 

Naam groep Maximaal aantal kinderen Leeftijd 

Sprinters  20 4 - 7 jaar 

Steppers 10 4 - 7 jaar 

Skaters  19 4 - 7 jaar 

 

Alle kinderen zijn ingedeeld in één van deze groepen. 

 

Er wordt voldaan aan de wettelijk gestelde kwaliteitseisen. 

 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

 Interview (beroepskrachten) 

 Observatie(s) 

 Personenregister Kinderopvang 

 Toestemmingsformulier(en) (digitaal) 

 Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 

 Presentielijsten 

 Pedagogisch beleidsplan (+ Bijlage: Versie oktober 2020) 

 Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 
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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 be leidsplan 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) 

 
 

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) 
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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) 

 
 

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

De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat 

wordt opgevangen, met dien verstande dat:  

- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 

kinderen in een basisgroep wordt bepaald op grond van de rekenregels. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2, 3, 4, 8 en bijlage 1 onderdeel b 

en c Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9c Regeling Wet kinderopvang) 

 
 

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 2e Sweelinckstraat 

Website : http://www.zokinderopvang.nl 

Aantal kindplaatsen : 49 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Zo Kinderopvang Holding B.V. 

Adres houder : Leeghwaterplein 45 

Postcode en plaats : 2521 DB 's-Gravenhage 

KvK nummer : 68027265 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Haaglanden 

Adres : Postbus 16130 

Postcode en plaats : 2500 BC 's-Gravenhage 

Telefoonnummer : 070-3537224 

Onderzoek uitgevoerd door :  K.J. Kwaak 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : 's-Gravenhage 

Adres : Postbus 12652 

Postcode en plaats : 2500 DP 'S-GRAVENHAGE 
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Planning 

Datum inspectie : 16-08-2021 

Opstellen concept inspectierapport : 30-09-2021 

Zienswijze houder : 11-10-2021 

Vaststelling inspectierapport : 11-10-2021 

Verzenden inspectierapport naar houder : 11-10-2021 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 11-10-2021 

Openbaar maken inspectierapport : 01-11-2021 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 

 

Houder heeft op 11 oktober 2021 telefonisch aan toezichthouder aangegeven geen gebruik te 

zullen maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. 
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