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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. 
 
Op 17 oktober 2019 is Graaf Jantje (BSO) in opdracht van de gemeente Lochem bezocht voor een 
jaarlijks onderzoek. 
 
Het onderzoek heeft zich gericht op de volgende wettelijke voorschriften 

• Pedagogisch klimaat 
• Personeel en groepen 
• Veiligheid en gezondheid 
 
Daarnaast heeft de toezichthouder tijdens het locatiebezoek de praktijk geobserveerd, enkele 
documenten ingezien en gesproken met de aanwezige beroepskrachten. 

 

Beschouwing 
 
Feiten over het kindercentrum 
Buitenschoolse opvang Kinderopvang Graaf Jantje maakt onderdeel uit van kinderopvang-

organisatie Graaf Jantje. Die organisatie heeft meer kindercentra in de regio. 
Op deze locatie is één kinderdagverblijfgroep (KDV) en een buitenschoolse opvang (BSO)groep. 
 
De BSO staat in het landelijk register kinderopvang (LRK) geregistreerd met 10 kindplaatsen. 
 
Inspectiegeschiedenis 
05-01-2015: inspectie voor registratie 

09-06-2015: Inspectie na registratie 
 
12-12-2016: Jaarlijks onderzoek: tekortkoming op het onderdeel pedagogisch klimaat, het 
pedagogisch beleidsplan. Er is hierop door de gemeente een aanwijzing opgelegd aan de houder 

met de mogelijkheid tot herstel van de geconstateerde overtreding 
 
20-11-2017: De tekortkomingen op het onderdeel pedagogisch klimaat, het pedagogisch 

beleidsplan zijn niet hersteld door de houder. Er zijn bij dit jaarlijks onderzoek nieuwe 
tekortkomingen geconstateerd. Het betreffen tekortkomingen op het onderdeel pedagogisch 
klimaat, het pedagogisch beleidsplan en het onderdeel personeel en groepen, de beroepskracht-
kindratio en beroepskwalificatie 
 
28-05-2018: Tijdens het nader onderzoek is geconstateerd dat de houder voldoet op het 

voorschrift m.b.t. de beroepskwalificatie. Voor de voorschriften m.b.t. het pedagogisch beleidsplan 
en de beroepskracht-kindratio geldt dat er geen herstel is doorgevoerd. Er zijn overtredingen 
geconstateerd. 
 
28-08-2018: Jaarlijks onderzoek. Tijdens dit het jaarlijks onderzoek zijn overtredingen 
geconstateerd op de voorwaarden: 
• Pedagogisch klimaat 

• Beleid Veiligheid en gezondheid 
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Bevindingen huidig onderzoek 
De houder heeft het pedagogisch beleidsplan aangepast aan de huidige wet- en regelgeving. 

  
Tijdens dit het jaarlijks onderzoek zijn overtredingen geconstateerd op de voorwaarde Veiligheid 
en Gezondheid. Het beleid Veiligheid en gezondheid is niet volledig en de beroepskracht heeft 

onvoldoende kennis van het beleid Veiligheid en Gezondheid en de Meldcode kindermishandeling. 
 
Nadere toelichting is te lezen in dit rapport. 
 

Advies aan College van B&W 
 
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
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Observaties en bevindingen 
 

Pedagogisch klimaat 
 
Het pedagogisch beleid vormt de belangrijkste bron van informatie voor ouders waarin de houder 
de visie op de omgang met kinderen verwoordt. De wetgever heeft bepaald dat een aantal items 
onderdeel moet uitmaken van dit beleidsdocument. Het pedagogisch beleidsplan is inhoudelijk 
niet gecontroleerd. 
 
Om een helder beeld te krijgen van beleid, visie en praktijk is een observatie uitgevoerd. 

Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk is gebruik gemaakt van het Veldinstrument 
observatie pedagogische praktijk 4-12 jaar. 
  

Pedagogisch beleid 

De houder heeft het pedagogisch beleidsplan (‘Pedagogisch beleidsplan BSO Graaf Jantje 2019) 

aan de toezichthouder verzonden op 15-10-2019.  

 
Uit de beoordeling van dit document blijkt het volgende: 
Het pedagogisch beleidsplan bevat een concrete beschrijving van de werkwijze, maximale omvang 
en leeftijdsopbouw van de basisgroepen. 
 
De overtreding m.b.t. pedagogisch klimaat is door de houder hersteld. 
Het pedagogisch beleidsplan voldoet aan de onderzochte voorschriften. 

 

Pedagogische praktijk 

Een houder van een kindercentrum biedt verantwoorde kinderopvang, waaronder wordt verstaan: 
het in een veilige en gezonde omgeving bieden van emotionele veiligheid aan kinderen, het 
bevorderen van de persoonlijke en sociale competentie van kinderen en de socialisatie van 
kinderen door overdracht van algemeen aanvaarde waarden en normen (artikel 1.49 lid 1 Wet 
kinderopvang). 

Binnen het domein 'Pedagogisch klimaat' is een observatie uitgevoerd naar de uitvoering van het 

pedagogisch beleidsplan in de praktijk. Het oordeel ten aanzien van de verantwoorde kinderopvang 
is tot stand gekomen door een veelheid aan waarnemingen tijdens de observatie van de 
pedagogische praktijk. Voor deze observatie is gebruik gemaakt van het ‘Veldinstrument observatie 
pedagogische praktijk 4-12 jaar’, opgesteld door GGD GHOR Nederland/Nederlands Jeugdinstituut. 
 

De observatie vond op een donderdagmiddag plaats, tijdens een eet-/drinkmoment. Later gaan de 
kinderen naar de speelhal om te spelen en terug naar de groepsruimte om te gaan knutselen. 
 
Op de volgende aspecten van verantwoorde kinderopvang is toegezien: 
 
Er wordt op een sensitieve en responsieve manier met kinderen omgegaan. Er is respect 
voor de autonomie van kinderen, grenzen worden gesteld aan en structuur wordt 

geboden voor het gedrag van kinderen. Dit gebeurt op een manier dat kinderen zich 
emotioneel veilig en geborgen kunnen voelen. 
De beroepskrachten communiceren met de kinderen 
De kinderen worden individueel, geduldig en enthousiast benaderd. De beroepskracht vraagt aan 
de kinderen welk soort fruit ze willen hebben. Zij vraagt aan de kinderen of zij ook vakantieplannen 

hebben, er ontstaat een gesprek waaraan meerdere kinderen deelnemen om over de naderende 
vakantie te praten. Bij een ander kind vraagt de beroepskracht: "Moet je straks nog volleyballen?" 

 
Respectvol contact 
De beroepskracht heeft korte gesprekje met de kinderen waarbij ze beide bijdragen aan de 
voortgang van het gesprek. Wanneer een kind niet de kans krijgt zijn verhaal te vertellen zegt de 
beroepskracht: "Nu mag X zijn verhaal even vertellen." 
Wanneer een kind knoeit met zijn drinken zegt de beroepskracht: "Dat kan gebeuren, ik pak wel 

even een doekje." 
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Energie en sfeer 
Er is een aangename sfeer in de groep. Kinderen komen snel tot spel met leeftijdsgenootjes. De 

meeste kinderen tonen in hun gedrag dat ze zich op hun gemak voelen en vertrouwd zijn met de 
andere kinderen en beroepskrachten.  
De kinderen ervaren de ruimte en veiligheid om hun emoties te delen met de beroepskracht. De 

beroepskracht schuift bij kinderen aan die met blokken een hut aan het bouwen zijn. 
 
Individuele aandacht 
De beroepskracht heeft contact op een vriendelijke en rustige manier met de kinderen. Zij toont 
belangstelling, overlegt met de kinderen en stimuleert hen. 
 
Emotie/empathie 

De kinderen reageren op elkaars emoties en steunen elkaar. 
 
Kinderen worden spelenderwijs uitgedaagd in de ontwikkeling van: motorische 
vaardigheden; cognitieve vaardigheden; taalvaardigheden; creatieve vaardigheden. Dit 
gebeurt zodanig dat kinderen in staat worden gesteld steeds zelfstandiger te 
functioneren in een veranderende omgeving. 

Initiatief /kiezen 

Er is ruimte voor vrij spel en georganiseerde activiteiten. De kinderen weten wat wel en niet mag 
en wat er van hen verwacht wordt. De beroepskracht sluit aan op de wensen en ideeën van de 
kinderen. De kinderen krijgen de keuzes om te kiezen wat ze willen gaan doen. De kinderen kiezen 
gezamenlijk om naar de speelhal te gaan. 
 
Doelgericht aanbod 

De beroepskracht organiseert en benut het programma voor uitdaging, stimulans en plezier. Zo 
gaan de kinderen knutselen met een kastanje, cocktailprikkers en draadjes wol. De beroepskracht 
legt uit wat er moet gebeuren en helpt de kinderen hiermee op weg. Zij laat vervolgens de verdere 
uitvoering over bij de kinderen. 
 
Autonomie 
De beroepskracht geeft passende uitleg, aanwijzingen en correcties aan de kinderen. Zo worden 

kinderen er aan herinnerd dat ze na het toilet bezoek hun handen moeten wassen. Kinderen 
worden verteld dat ze de tafel pas mogen verlaten wanneer iedereen zijn drinken op heeft. 
 
Spelbetrokkenheid 

De meeste kinderen zijn het grootste deel van de tijd bezig met een bepaalde activiteit. momenten 
van betrokkenheid wisselen af met rondlopen of oppervlakkig spel. 

 
Voorspelbaarheid 
De beroepskracht geeft duidelijke informatie over start, verloop en einde van een activiteit. Zo legt 
zij aan de kinderen uit dat na het spelen in de speelhal er geknutseld kan worden op de groep. Ook 
biedt zij de mogelijkheid om later weer terug te gaan naar de speelhal. 
  
Conclusie 

Er wordt voldaan aan de voorwaarden van verantwoorde buitenschoolse opvang. 
  

Gebruikte bronnen 

• Interview (beroepskrachten) 
• Observatie(s) 
• Pedagogisch beleidsplan 
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Personeel en groepen 
 
Dit domein belicht de inspectiebevindingen over het domein "Personeel en groepen". 
  
De wijze waarop de houder zijn beleid voert met betrekking tot de verklaring omtrent gedrag, is op 
basis van een steekproef onderzocht. De steekproef is bepaald door te toetsen of een gedeelte van 
het personeel dat ten tijde van het onderzoek op de locatie aanwezig was, in het bezit is van een 
VOG die voldoet aan de voorwaarden. 

  
De bevindingen over deze voorwaarden worden beschreven en beoordeeld. 
  

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De wijze waarop de houder zijn beleid voert met betrekking tot verklaringen omtrent gedrag, is op 
basis van een steekproef onderzocht. De steekproef is bepaald door te toetsen of een gedeelte van 
het personeel dat ten tijde van het onderzoek op de locatie aanwezig is, in het bezit is van een 

verklaring omtrent gedrag die voldoet aan de wettelijke eisen. 
  
De beroepskracht die gecontroleerd is, is gekoppeld in het Persoons Register Kinderopvang. 
  
Conclusie: 
De beroepskracht beschikt over een verklaring omtrent gedrag die voldoet aan de wettelijke eisen. 

 

Opleidingseisen 

De beroepskracht op de locatie aanwezig tijdens de inspectie beschikt over een voor de 
werkzaamheden passende opleiding. 
  
De voorwaarde 'Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden 
passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao 

Sociaal Werk. ' is nog niet beoordeeld door de toezichthouder, de houder heeft nog heel 2019 om 
aan het voorschrift te voldoen. 
 

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

Op de dag van het onaangekondigde onderzoek is de beroepskracht-kindratio geborgd. Er zijn zes 
kinderen en één  beroepskracht aanwezig. 

 
Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

In het pedagogisch beleid schrijft de houder: 
Kinderopvang Graaf Jantje vindt het belangrijk dat de medewerkers goed kunnen inspelen op de 
behoefte van het kind en dat zij de kinderen een plek bieden waar zij zich optimaal kunnen 
ontwikkelen. De kwaliteit van de kinderopvang wordt voor een belangrijk deel bepaald door de 

pedagogisch medewerkers. Daarom besteden wij continu aandacht aan de ontwikkeling en 
ondersteuning van onze medewerkers op pedagogisch vlak. Vanaf 2019 starten wij daarom met 
een Pedagogisch Beleidsmedewerker en een Pedagogisch Coach. 
De pedagogisch beleidsmedewerker is gericht op het actualiseren, (door)ontwikkelen, vertalen en 

implementeren van het pedagogisch beleid binnen Kinderopvang Graaf Jantje. Zij bewaakt en borgt 
de invoering van het pedagogisch beleid en vertaalt deze naar de werkpraktijk onder andere door 
concrete activiteiten, methoden en instrumenten te ontwikkelen. De beschikbare uren voor de 

pedagogisch beleidsmedewerker worden centraal ingezet, zodat elke locatie werkt vanuit dezelfde 
visie en hetzelfde beleid. Binnen de kaders heeft een medewerker zelf de ruimte om het beleid 
naar eigen inzicht in te vullen. 
Onze Pedagogisch Coach is gericht op het verbeteren van de pedagogische kwaliteit van de 
dienstverlening en de professionele ontwikkeling van de pedagogisch medewerkers. De 
Pedagogisch Coach fungeert als spil tussen het pedagogisch beleid en de uitvoering hiervan. Zij 
begeleidt, coacht en stimuleert het ontwikkelproces van de medewerkers op pedagogisch gebied. 
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Urenverdeling 

Bij Kinderopvang Graaf Jantje Laren zijn er op 1 januari 2019 in totaal 3 fte. Op grond van de wet 
IKK worden onderstaande uren ingezet: 
Pedagogische beleidsontwikkeling/implementatie 50 uur per jaar voor beleid 

Coaching pedagogisch medewerkers  30 uur per jaar schooljaar voor coaching. 
Bij de verdeling van de coachingsuren per pedagogisch medewerker zorgen we ervoor dat elke 
pedagogisch medewerker jaarlijks een vorm van coaching ontvangt. In overleg met de pedagogisch 
medewerker en de pedagogisch coaches van de diverse locaties wordt er besloten op welke 
pedagogische vaardigheden gecoacht wordt en in welke vorm deze coaching wordt aangeboden.  
 
Afhankelijk van de behoeftes van leidinggevenden, teams en individuen worden er diverse vormen 

van coaching aangeboden: 
• Individuele coachingsgesprekken 
• Coaching on the job 
• Vaardighedentraining 
• Teamcoaching en/of intervisie 
• Video Interactie Begeleiding 

• Diverse trainingen, waaronder kaleidoscoop en werken met baby’s  

 
Bij de bepaling van het exacte aantal coachingsuren per pedagogisch medewerker houden we 
rekening met de vakvolwassenheid van de betreffende pedagogisch medewerkers . Alle 
pedagogisch medewerkers van kinderopvang Graaf Jantje ontvangen jaarlijks coaching, Dit geldt 
voor zowel vaste medewerkers als voor invalkrachten. Uitzondering zijn de pedagogisch 
medewerkers in opleiding, omdat zij vanuit de opleiding en door de persoonlijke begeleider worden 

gecoacht. 
  
De inzet van de pedagogisch beleidsmedewerkers is schriftelijk vastgelegd in een beleidsplan. Of 
elke beroepskracht die coaching behoort te ontvangen ook daadwerkelijk coaching heeft gekregen 
wordt beoordeeld tijdens het jaarlijks onderzoek in 2020. 
  

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

De opvang vindt op 17 oktober plaats in één basisgroep waarin maximaal 10 kinderen worden 
opgevangen. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview (beroepskrachten) 
• Observatie(s) 

• Personen Register Kinderopvang 
• Diploma/kwalificatie beroepskracht 
• Presentielijsten 
• Personeelsrooster 
• Pedagogisch werkplan 



 

9 van 17 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 17-10-2019 
Graaf Jantje Laren te Laren 

 

Veiligheid en gezondheid 
 
Uit de wet kinderopvang vloeien bepalingen voort die stellen dat de houder moet zorgdragen voor 
kinderopvang in een veilige en gezonde omgeving. De houder moet een cyclisch veiligheidsbeleids- 
en gezondheidsbeleid voeren. 
 
Tevens is vastgesteld dat er een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling moet zijn en dat 
de houder deze kennis moet overdragen op beroepskrachten. De bevindingen over deze 

voorwaarden worden beschreven en beoordeeld. 
  

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder heeft een veiligheids- en gezondheidsbeleid (beleidsplan Veiligheid en gezondheid Graaf 
Jantje september 2019) opgesteld dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid van kinderen 
zoveel mogelijk wordt gewaarborgd. 
 

Bevindingen beleid 
• In dit beleid wordt beschreven wat de visie is van de organisatie. Het doel van het beleid wordt 

als volgt omschreven: Dit alles met als doel, een veilige en gezonde omgeving te creëren waar 
kinderen onbezorgd kunnen spelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen.  

• Het beleid bevat een omschrijving van de voornaamste risico's met grote gevolgen voor 
kinderen o.a.: het risico op vallen van hoogte, het risico op vergiftiging, het risico op 

verstikking, het risico op verbranding. 
• Er wordt beschreven hoe kinderen geleerd wordt om te gaan met risico's met kleine gevolgen. 
• In het beleid wordt beschreven welke maatregelen worden genomen om het risico op 

grensoverschrijdend gedrag te beperken. 
• In het beleid wordt de achterwachtregeling in geval van calamiteiten beschreven. 
• De houder draagt er zorg voor dat er gedurende de dagopvang tenminste 1 volwassene 

aanwezig is die gekwalificeerd is. 

 
Bevindingen implementatie beleid 
De toezichthouder heeft de beroepskracht gevraagd naar de bekendheid met het nieuwe 
beleidsplan Veiligheid en gezondheid 2019 De beroepskracht vertelt dat het beleidsplan Veiligheid 

en gezondheid 2019 haar bekend is. In het interview met de beroepskracht blijkt zij onvoldoende 
kennis heeft genomen van het Beleid veiligheid en gezondheid. Zij heeft onvoldoende kennis m.b.t 
grensoverschrijdend gedrag. 

  
 
Bevindingen tijdens het huidig onderzoek 
1. de beroepskracht geeft aan dat de speelhal regelmatig gebruikt wordt. Dit wordt o.m. ook 

beschreven in het pedagogisch beleidsplan. De gemeente heeft een vergunning verleend voor 
het gebruik van de hal.  Een onderhoudsschema m.b.t. de roldeur hetgeen verplicht is bij het 

gebruik van arbeidsmiddelen, is bij de beroepskracht niet bekend. Via de mail laat de 
beroepskracht het volgende weten: "N.a.v. uw vraag gisteren over een onderhoudscontract 
voor de roldeur, heb ik gelijk contact opgenomen met Marije Baak. Zij heeft vervolgens contact 
opgenomen met de huurbaas. Er blijkt geen onderhoudscontract te zijn voor de deur. De 
huurbaas gaat hem nu vervangen of aanpassen zodat de deur aan de regels voldoet."  

 
Bovengenoemde betreft situaties die door de toezichthouder zijn waargenomen op basis van een 

steekproef. De houder is er voor verantwoordelijk dat voor alle veiligheids- en gezondheidsrisico's 

adequate (preventieve) maatregelen worden genomen om letsel c.q. gevolgen te voorkomen. 
 
Tijdens de inspectie is er een beroepskracht aanwezig die in het bezit is van een certificaat Eerste 
hulp aan kinderen conform wet- en regelgeving. 
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Conclusie: 
De houder voldoet niet volledig aan de voorwaarden ten aanzien van het Veiligheids- en 

gezondheidsbeleid: 
• Onderhoud aan de roldeur blijkt niet plaats te vinden. 
• Er is een beleidsplan Veiligheid en gezondheid, maar de beroepskracht heeft onvoldoende 

kennis van het vast gestelde beleid. Hier uit blijkt dat de houder de risico's verkeerd inschat, 
omdat zij ervan uit gaat dat deze worden gereduceerd doordat wordt gedaan wat is 
vastgesteld. 

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

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) 

 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De houder heeft een meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld vastgesteld. De gegevens 
m.b.t. het afwegingskader zijn opgenomen in de meldcode en voldoet aan de gestelde eisen. 
 
De beroepskracht blijkt niet op de hoogte van de meest recente veranderingen in de meldcode 
zoals die zijn beschreven per 1 januari 2019. Tijdens het interview met de toezichthouder blijkt de 
beroepskracht onvoldoende kennis te bezitten m.b.t. het stappenplan, grensoverschrijdend 

gedrag en het afwegingskader. 
 
Uit het gesprek met de beroepskracht is geconcludeerd dat de houder de kennis en het gebruik van 
de meldcode onvoldoende bevordert. 
 
Uit bovenstaande constatering(en)/ bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 
voldaan: 

 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang) 

 
Gebruikte bronnen 

• Interview (beroepskrachten) 

• Observatie(s) 
• EHBO certificaat 
• Beleid veiligheid- en gezondheid 
• Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
• Pedagogisch beleidsplan 
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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) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 
maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen. 
 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

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 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) 

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) 
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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 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) 

 

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) 

 

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) 

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 9b Regeling Wet kinderopvang) 
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Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

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

(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang) 

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 handelswijze, dat hij 
onverwijld in overleg treedt met de vertrouwensinspecteur kinderopvang, indien hem bekend is 

geworden dat een bij de onderneming 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. Indien uit het overleg blijkt dat sprake is 
van een redelijk vermoeden dat een persoon zich schuldig heeft gemaakt aan een dergelijk misdrijf 
doet de houder onverwijld aangifte bij een opsporingsambtenaar en stelt hij de 
vertrouwensinspecteur kinderopvang onverwijld in kennis. 
 

(art 1.51b lid 1, 2 en 5 Wet 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) 
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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) 



 

16 van 17 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 17-10-2019 
Graaf Jantje Laren te Laren 

 

Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Graaf Jantje Laren 
Website : http://www.graafjantje.com 
Vestigingsnummer KvK : 000006224660 
Aantal kindplaatsen : 10 
 

Gegevens houder 
Naam houder : Geerte Marije Baak 
KvK nummer : 08189087 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Noord- en Oost-Gelderland 
Adres : Postbus 3 
Postcode en plaats : 7200 AA Zutphen 
Telefoonnummer : 088-4433000 
Onderzoek uitgevoerd door :  J. Huberts 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Lochem 
Adres : Postbus 17 
Postcode en plaats : 7240 AA LOCHEM 

 

Planning 
Datum inspectie : 17-10-2019 
Opstellen concept inspectierapport : 22-10-2019 
Zienswijze houder : 30-10-2019 

Vaststelling inspectierapport : 01-11-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 01-11-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 01-11-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 06-11-2019 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

 

Zienswijze BSO Graaf Jantje Laren 

 

We zijn blij  in het rapport te lezen dat de inspecteur heeft geconstateerd dat de houder het 

pedagogisch beleidsplan heeft aangepast aan de huidige wet- en regelgeving en dat hiermee 
de punten op pedagogisch klimaat voldoende zijn hersteld. Wat we nog belangrijker vinden 

is dat is gebleken dat  de inspecteur heeft geconstateerd dat er  op een sensitieve en 

responsieve manier met kinderen wordt omgegaan. Er  respect is voor de autonomie van 

kinderen, grenzen worden gesteld aan en structuur wordt geboden voor het gedrag van 

kinderen. En dat dit gebeurt op een manier dat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen 
kunnen voelen.  

 De volgende twee punten die hersteld moeten worden/zijn: 

 

 Onderhoud aan de roldeur blijkt niet plaats te vinden.  

  

 verhuurder van het pand is op de hoogte gebracht en inmiddels is de deur 

gecontroleerd door een extern bedrijf en veilig bevonden. Deze man verklaarde 

ook dat het niet mogelijk was dat de roldeur naar beneden kon vallen zoals de 

inspecteur tijdens zijn inspectie suggereerde. Het rapport zal hierover nog 

opgemaakt worden. 

 

  Er is een beleidsplan Veiligheid en gezondheid, maar de beroepskracht heeft 
onvoldoende kennis van het vast gestelde beleid. De toezichthouder heeft de 
beroepskracht gevraagd naar de bekendheid met het nieuwe beleidsplan Veiligheid en 
gezondheid 2019 .De beroepskracht vertelt dat het beleidsplan Veiligheid en 
gezondheid 2019 haar bekend is. In het interview met de beroepskracht blijkt zij 
onvoldoende kennis heeft genomen van het Beleid veiligheid en gezondheid. Zij heeft 
onvoldoende kennis m.b.t grensoverschrijdend gedrag.  

 
De geïnterviewde pedagogisch medewerkster was op het moment van de inspectie 

invalmedewerkster op deze BSO groep. 

Wij zijn ons er van bewust dat een pedagogisch beleidsplan en beleidsplan veiligheid 

en gezondheid onvoldoende door  “jonge “ nieuwe werknemers wordt gelezen.  

We hebben een ondersteund coach aangenomen, zij zal nieuwe medewerkers extra            
begeleiden en bekend maken met de beleidsplannen. Daarnaast zal de pedagogisch 

coach 1 keer in de 6 weken een onderwerp uit het pedagogisch beleidsplan bespreken. 

inmiddels hebben alle pedagogisch medewerksters de training meldcode 

kindermishandeling gevolgd.  
 
 

 
 
 


