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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. 
In dit inspectierapport zijn niet alle items beoordeeld. Met behulp van het model risicoprofiel zijn de 
inspectie-activiteiten bepaald. Deze inspectie-activiteiten richten zich primair op de kwaliteit van de 
dagelijkse praktijk, aangevuld met aandachtspunten uit vorige inspecties, of indien hier een andere 
aanleiding voor is.  
 

Beschouwing 
Inleiding 
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over het 
kindercentrum en de inspectiegeschiedenis, volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden 
elders in het rapport verder uitgewerkt. 
 
Algemene informatie 
Hanse Panse Kevertje is gevestigd in twee dorpen in de Noordoostpolder: Espel en Creil. 
Op de locatie te Espel bevindt zich een kinderdagverblijf (KDV). Deze vestiging bevindt zich in een 
boerderij en is kleinschalig van opzet in een huiselijke sfeer. 
 
Op de locatie te Creil bevinden zich een KDV en een BSO. Beiden zijn gevestigd in 'zorg en 
welzijnscentrum 'Het Saalicon'. Het betreft een voormalig kerkgebouw, dat is omgebouwd tot een 
multifunctioneel centrum voor gezondheid en welzijn. 
   
Dit rapport betreft de BSO te Creil.  
 
Inspectiegeschiedenis 
De afgelopen jaren hebben de volgende inspecties plaatsgevonden: 
x 27-10-2018, jaarlijks onderzoek. advies: Geen handhaving.  
x 30-10-2017, jaarlijks onderzoek. Advies: Geen handhaving. 
x 15-11-2016, jaarlijks onderzoek. Advies: Geen handhaving. 
Huidige inspectie 
BSO Hanse Panse Kevertje is op 21 mei 2019 onaangekondigd bezocht voor de jaarlijkse inspectie. 
Het inspectiebezoek heeft plaatsgevonden op een dinsdagmiddag. Tijdens het onderzoek heeft de 
toezichthouder gesproken met de aanwezige beroepskrachten en de houder.  
De houder geeft in de zienswijze aan, dat zij per locatie 50 uur aan beleid inzet. De houder staat 
geregistreerd met 3 voorzieningen in het LRK. In totaal dienen er minimaal 150 beleidsuren te 
worden ingezet. 
 
Ondanks dat niet aan alle voorwaarden wordt voldaan adviseert de toezichthouder om niet te 
handhaven. De toezichthouder heeft er vertrouwen in dat de houder het Veiligheid en 
Gezondheidsbeleid actualiseert en zal deze beoordelen bij een volgend onderzoek. 
Voor een nadere toelichting verwijs ik u naar de inhoud van dit rapport. 
 
 

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

Pedagogisch klimaat 
Onder de Wet kinderopvang gelden eisen voor de aanwezigheid van een pedagogisch beleidsplan, 
de inhoud van een pedagogisch beleidsplan en de relatie van het beleidsplan met de praktijk. 
In de praktijk dienen voorwaarden te worden vervuld voor het waarborgen van de emotionele 
veiligheid van kinderen, de ontwikkeling van de persoonlijke en de sociale competentie van 
kinderen en de overdracht van normen en waarden.  
  
 

Pedagogisch beleid 
De pedagogisch medewerkers werken conform de uitgangspunten uit het pedagogisch beleidsplan. 
Iedere locatie heeft een eigen pedagogisch werkplan. 
   
Conclusie 
Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder draagt er zorg voor, dat 
in de buitenschoolse opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 
 
 

Pedagogische praktijk 
De observatie van de pedagogische praktijk heeft plaatsgevonden op dinsdag 21 mei 2019 in de 
middag. Er zijn in totaal 27 kinderen aanwezig met 3 beroepskrachten en een groepsondersteuner. 
 
Waarborgen emotionele veiligheid 
Energie en sfeer (4-12)  
Er is een aangename sfeer in de groep. De meeste kinderen tonen in hun gedrag dat ze zich op 
hun gemak voelen. Kinderen laten hun emoties zien, zowel in positieve zin (blij, tevreden, 
nieuwsgierig, enthousiast) als in negatieve zin (boos, verdrietig). De emoties zijn passend bij de 
situatie. 
 
Voorbeeld 
Kind X doet een spelletje Memorie met een beroepskracht. X praat honderduit en is ogenschijnlijk 
erg op haar gemak. Aan de houder stelt ze een aantal vragen uit nieuwsgierigheid.  
 
Voorbeeld 
Drie kinderen Z,  X en Y hebben ogenschijnlijk onderlinge onenigheid. X is boos en Y huilt en Z 
doet zijn beklag bij de beroepskracht, die in de buurt is. Boosheid en verdriet wordt geuit. De 
beroepskracht luistert rustig en vraagt uit wat er aan de hand is. De emoties van de kinderen zijn 
passend bij de situatie. 
 
Ontwikkelen persoonlijke competenties 
Autonomie  (4-12)  
De beroepskrachten geven de kinderen passende uitleg, aanwijzingen en correcties.  
Zij geven het kind daarbij autonomie om zelf te kiezen of mee te denken. 
 
Voorbeeld 
Er is vrije keus in spel. Aan tafel zijn 2 kinderen aan het knutselen (een gerichte activiteit), kind X 
is aan het spelen met een treinbaan, 2 andere kinderen worden voorgelezen door de aanwezige 
beroepskracht. De beroepskracht heeft vooraf aan de kinderen gevraagd wat ze zouden willen doen 
en deze kinderen wilden worden voorgelezen. Als het boekje uit is vraagt de beroepskracht aan de 
kinderen waar het verhaaltje over ging. 
 
Inrichting ruimte (8-12)  
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De inrichting van (een deel van) de ruimte sluit aan op de behoefte van de 8+er. Zij kunnen zich 
daar terugtrekken voor ontspanning (chillen, gamen, hangen) of thema-activiteiten (bv. mode-
atelier, acrobatiekruimte, werkplaats met gereedschap). 
 
Voorbeeld 
Er is een aparte ruimte gecreëerd met daarin zitzakken, knutselmateriaal en een spelcomputer 
voor de oudere (8+) kinderen waar ze o.a. kunnen chillen. De houder vertelt dat de kinderen 
hebben meegeholpen met de inrichting van de ruimte. 
 
Ontwikkelen sociale competenties 
Positieve sfeer (4-12)  
De beroepskrachten zetten zich in voor een positieve sfeer door zorg voor de inrichting en 
aankleding van ruimte en activiteiten. Zij maken grapjes, zijn behulpzaam en hebben aandacht en 
zorg voor alle kinderen. Kinderen worden aangesproken op hun medeverantwoordelijkheid voor 
een positieve sfeer en omgang met elkaar. 
 
Voorbeeld 
Eén van de beroepskrachten is jarig en daarom zijn de 2 groepen samengevoegd en zitten alle 
kinderen in één van de groepsruimtes (Hamsters) aan tafels. De beroepskracht krijgt een 
feestmuts op en er wordt door de kinderen "Lang zal ze leven gezongen". De jarige zegt "Dat kan 
harder" als er "Hoera" wordt geroepen en de kinderen roepen harder "Hoera". Een andere 
beroepskracht vraagt "Hoeveel jaar denken jullie dat X is geworden?" Kind Z zegt voor de grap 
"twee" waarop er wordt gelachen. Een beroepskracht vraagt aan de kinderen "Hoeveel is 6 x 5?", 
"30"roepen een aantal kinderen. "Goed zo" zegt de beroepskracht. 
 
Bij het uitdelen van de traktatie zegt de beroepskracht "alsjeblieft" tegen de kinderen bij het 
overhandigen van de traktatie. "Mogen we al eten? of, "Foutje X". Waarop X wacht met het opeten 
van de traktatie tot iedereen wat heeft. De kinderen blijven ondertussen op hun stoel zitten. 
 
Overdracht van normen en waarden 
Structuur (4-12)  
In de ruimte is op specifieke plaatsen informatie aanwezig (pictogram, woord, slogan, lijstje) 
waardoor kinderen weten welke afspraken of regels op die plaatsen en in de gehele ruimte gelden. 
De ruimte is voor kinderen hun eigen en vertrouwde omgeving.  
 
De groepsregels van de BSO hangen op de muur in één van de groepsruimtes (Bevers) o.a.: 
x Wees netjes en beleefd zodat je het goede voorbeeld geeft. 
x Wil je naar de WC, eerst vragen en dan zeggen wij geen nee. 
x Word jij door een ander kind gepest, tegen de leidster zeggen mag dan best! 
x Denk eerst na voordat je iets doet, dat voelt ook voor de ander goed. 
x Heeft een vriendje verdriet, help hem dan als je het ziet! 
De aanwezige kinderen begeven zich ogenschijnlijk ontspannen en op hun gemak in de aanwezige 
ruimtes. 
 
Conclusie 
Er wordt aan de gestelde voorwaarden voldaan. 
 
 
 
 
 
 

Gebruikte bronnen 
x Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
x Observatie(s) (groepen) 
x Pedagogisch werkplan (BSO Hanse Panse Kevertje versie mei 2019) 
 

Personeel en groepen 
Onder de Wet kinderopvang gelden eisen voor verklaringen omtrent het gedrag (VOG's), passende 
beroepskwalificatie, de inzet van pedagogisch medewerkers in ontwikkeling en het gebruik van de 
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voertaal. Ook gelden eisen voor de groepsgrootte en de verhouding tussen het aantal 
beroepskrachten en aantal kinderen (de beroepskracht-kindratio). 
  
 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
Houder 
Hanse Panse Kevertje is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd als V.O.F. De voorziening is 
geregistreerd. De verificatie van de VOG RP heeft in het verleden plaatsgevonden en is toen 
geaccordeerd. De 2 natuurlijk personen (vennoot) zijn gekoppeld aan de houder in het Personen 
Register Kinderopvang (PRK). 
 
Beroepskrachten 
De 3 aanwezige beroepskrachten en huishoudelijk ondersteuner zijn geregistreerd in het 
Personenregister Kinderopvang en tevens gekoppeld aan de houder. 
 
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de gestelde eisen. 
 
 

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires 
Beroepskrachten 
De 3 aanwezige beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende 
beroepskwalificatie zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 
 
Pedagogisch beleidsmedewerker 
De pedagogisch beleidsmedewerker beschikt over een HBO bachelor diploma Social Work en 
aanvullend een trainingscertificaat van Kiki (Pedagogisch coach praktijk) behaald in 2018. Deze 
diploma's kwalificeren voor de werkzaamheden in deze functie zoals opgenomen in de meest 
recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
 
Conclusie 
Er wordt aan de gestelde voorwaarde voldaan. 
 
 

Aantal beroepskrachten 
De opvang vindt plaats in 2 basisgroepen. Op het moment van observatie waren er in totaal 27 
kinderen aanwezig met 3 beroepskrachten. Voor de berekening van het aantal beroepskrachten 
heeft de toezichthouder gebruik gemaakt van de rekentool van 1ratio.nl. 
 
 
groep leeftijd 

kinderen 
aantal 
aanwezige 
kinderen 

aantal 
aanwezige 
beroepskrachten  

aantal 
benodigde 
beroepskrachten 

Bevers 
Hamsters 

4-6 jaar 
7-12 jaar 

10 
17 

1 
2 

1 
2 

 
 
Conclusie 
Er wordt aan de beroepskracht-kindratio voldaan. 
 
 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 
Per januari 2019 is er voor alle locaties een pedagogisch beleidsmedewerker/coach aangesteld. De 
houder en medewerker geven aan dat zij per locatie 50 uur aan beleid inzetten (totaal 150 uur) en 
per locatie coaching aantal FTE x 10 uur: 
 
Locatie Espel: 9,4 FTE x 10 uren is 94 uur 
Locatie Creil: 3,6 FTE x 10 uren is 36 uur 
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Samen locatie Espel: 144 uur 
Samen locatie Creil : 86 uur 
 
Totaal: 230 uur aan coaching (de minimale eis is 130 uur voor 13 FTE) 
 
Verdeling jaarlijkse coaching 
De verdeling van de coaching heeft de coach in een jaarplanning 2019 weergegeven. Hierin staat 
o.a. vermeld, dat medewerkers via mail in februari 2019 op de hoogte zijn gebracht van de inzet 
van de coach en dat ouders hierover in april 2019 zijn geïnformeerd via de mail. 
 
In de planning staat verder beschreven dat er 5 medewerkers worden gecoacht in 2019 en dat de 
coach middels meedraaien op de groep inzicht krijgt in het handelen van de 
pedagogisch medewerkers. Vervolgens wordt er gezamenlijk een basisdoel geformuleerd om met 
elkaar aan te werken. In november 2019 volgt een individuele reflectie op het eigen handelen 
middels filmopname. 
 
De overige 5 medewerkers volgen in oktober 2019 een baby-cursus van Kiki die volgens de coach 
ook valt onder coaching. 
 
De voorwaarden m.b.t. de inzet van pedagogisch beleidsmedewerkers worden in dit onderzoek niet 
beoordeeld. 
 
 
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
BSO Hanse Panse Kevertje heeft 2 basisgroepen met elk maximaal 20 kindplaatsen. Kinderen 
worden in een vaste basisgroep opgevangen: 
x Basisgroep Bevers vangt maximaal 10 kinderen op van 4-6 jaar. 
x Basisgroep Hamsters vangt maximaal 20 kinderen op van 7-12 jaar. 
Mentor 
In het pedagogisch werkplan staat beschreven, dat aan ieder kind een mentor wordt toegewezen.  
 
Conclusie 
Er wordt aan de gestelde voorwaarden voldaan. 
 

Gebruikte bronnen 
x Interview (houder) 
x Observatie(s) (groepen) 
x Personen Register Kinderopvang (geraadpleegd op 23-05-2019) 
x Diploma(s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 
x Arbeidsovereenkomst(en) leerlingen; BBL/PMIO/BOL 
x Notulen teamoverleg (17-01-2019 en 23-04-2019) 
x Rekentool pedagogisch beleidsmedewerkers https://1ratio.nl 
 
 
 

Veiligheid en gezondheid 
Onder de Wet kinderopvang gelden eisen voor de waarborging van de veiligheid en gezondheid van 
kinderen. De houder legt in het Beleid veiligheid en gezondheid onder andere vast welke 
voornaamste risico's de opvang van kinderen met zich meebrengt. Verder gelden eisen voor de 
inhoud en uitvoering van de meldcode kindermishandeling. 
  
 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
De houder heeft op 27 mei 2019 het actuele Veiligheid en Gezondheidsbeleid opgestuurd van 
kinderopvang Hanse Panse Kevertje voor de groepen Hamsters en Bevers en KDV-groep Robben. 
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Conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt gehandeld: 
x Op de BSO-groep hangen groepsregels zoals staat vermeld in het beleid. 
x De kinderen mogen niet zonder toezicht in de keuken komen. 
x De beroepskrachten weten welke kinderen op de groep zijn d.m.v. een lijst die ze 

doorgestuurd krijgen op de App en middels een afvinklijst via een digitaal systeem waarmee 
de opvangkwaliteit inzichtelijk wordt gemaakt (Konnect). De houder heeft de toezichthouder 
laten zien hoe dit in zijn werk gaat. 

x Op houdbaarheidsdatums wordt gelet: op geopende producten in de koelkast wordt de datum 
gezet van opening. 

De voornaamste risico's met grote gevolgen en grensoverschrijdend gedrag  
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico's die de 
opvang van de kinderen op de BSO met zich meebrengt. 
 
De volgende risico's en de preventieve maatregelen om deze risico's te voorkomen worden 
beschreven: 
- Valongelukken 
- Verstikking 
- Vergiftiging 
- Verbranding 
- Verdrinking 
- Vermissing  
- Grensoverschrijdend gedrag van kinderen onderling en van beroepskrachten 
- Kindermishandeling, met een verwijzing naar de recente meldcode kindermishandeling van juni 
2018 
 
De volgende punten staan niet of onvoldoende beschreven in het Veiligheids- en 
Gezondheidsbeleid: 
x De genomen maatregelen m.b.t. voedselinfectie of voedselvergiftiging (een voedselinfectie kan 

bijvoorbeeld voorkomen worden middels:zorg voor schone handen; voorkom kruisbesmetting; 
houd alles schoon en droog).  

x Vervoer van de kinderen naar de hoofdlocatie in Espel. 
In gesprek met de houder op 3 juni 2019 is hierover afgesproken, dat de houder de 
beleidsplannen van alle drie locaties (BSO en KDV te Creil en KDV te Espel) naloopt en aanvult op 
bovengenoemde punten. 
 
Risico's met beperkte gevolgen 
Er staat beschreven hoe kinderen wordt geleerd om te gaan met risico's waarvan de gevolgen voor 
de veiligheid en gezondheid van kinderen beperkt zijn. 
 
Plan van aanpak 
De houder en beroepskrachten vertellen aan de toezichthouder, dat als er gebreken worden 
geconstateerd op de opvang zij dit bij de houder melden. In het Veiligheids- en Gezondheidsbeleid 
staat beschreven, dat de houder zal zorgen dat de klusjesman gebrekkig materiaal zo snel mogelijk 
zal verhelpen. Voor acute zaken die kapot zijn en een gevaar kunnen vormen, wordt direct actie 
ondernomen door de houder. 
 
Het beleid beschrijft werkafspraken en te nemen maatregelen voor de beroepskrachten zoals 
bijvoorbeeld bij "Zieke kinderen". 
 
EHBO 
In het Veiligheids- en gezondheidsbeleid staat beschreven dat alle pedagogisch medewerkers een 
kinder-EHBO diploma hebben. De namen van de medewerkers met de datum waarop het diploma 
van Het Oranje Kruis geldig is, staan in het beleid. 
De houder vertelt dat alle beroepskrachten in maart 2019 een vervolgcursus EHBO hebben 
gevolgd. 
 
Conclusie 
Ondanks dat niet aan alle voorwaarden wordt voldaan adviseert de toezichthouder om niet te 
handhaven. De toezichthouder heeft er vertrouwen in, dat bij een volgende inspectie de houder het 
Veiligheids- en Gezondheidsbeleid heeft geactualiseerd.  
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Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 
voldaan: 
 
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de 
opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich meebrengt, waarbij in ieder 
geval wordt ingegaan op: 
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen; 
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen; 
- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, 
stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder b Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

Gebruikte bronnen 
x Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
x EHBO certificaat (beroepskracht) 
x Beleid veiligheid- en gezondheid (Hanse Panse Kevertje BSO) 
x Notulen teamoverleg (17-01-2019 en 23-04-2019) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 
 

Pedagogisch klimaat 
 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum 
draagt er zorg voor dat in de buitenschoolse opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt 
gehandeld. 
 
(art 1.49 lid 1 en 2, 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
 

Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde buitenschoolse opvang, draagt de houder van een 
kindercentrum er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin 
kinderen zich bevinden: 
a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de 
autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt 
geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen 
voelen; 
b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, 
cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat 
te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving; 
c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 
vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties 
met anderen op te bouwen en te onderhouden; 
d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 
aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met 
anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 
 

(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 11 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
 

Personeel en groepen 
 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 
a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 
b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 
uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een 
onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden 
opgevangen; 
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder exploiteert en waar 
kinderen worden opgevangen; 
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 
de kinderen die worden opgevangen; 
e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd 
hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn 
of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 
 
Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e 
ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 
 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 
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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 en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 
aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
Een beroepskracht meertalige buitenschoolse opvang beschikt daarbij over een bewijsstuk waaruit 
blijkt dat hij de Duitse, Engelse of Franse taal voor de deelvaardigheden gesprekken voeren, lezen, 
luisteren en spreken beheerst op ten minste niveau B2 van het Europees Referentiekader (ERK) 
voor talen. 
 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9a lid 1 
en 2 Regeling Wet kinderopvang) 

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; art 7 lid 2 
Regeling Wet kinderopvang) 

De inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs geschiedt overeenkomstig de voorwaarden 
opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk, met dien 
verstande dat gedurende de buitenschoolse opvang maximaal een derde deel van het totaal 
minimaal aantal op het kindercentrum in te zetten beroepskrachten bestaat uit beroepskrachten in 
opleiding of stagiairs. Het minimaal op het kindercentrum in te zetten beroepskrachten wordt 
gevormd door de optelsom van het op grond van artikel 16 van het Besluit kwaliteit kinderopvang 
minimaal aantal in te zetten beroepskrachten op de afzonderlijke basisgroepen. 
Bij het bepalen van de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs wordt rekening 
gehouden met de opleidingsfase waarin zij zich op dat moment bevinden. 
 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2, 7 en 8 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9c 
Regeling Wet kinderopvang) 
 

Aantal beroepskrachten 

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

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

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

Veiligheid en gezondheid 
 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de 
opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich meebrengt, waarbij in ieder 
geval wordt ingegaan op: 
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen; 
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen; 
- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, 
stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen. 
 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder b Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

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) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is 
aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, 
teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het 
risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich 
verwezenlijken. 
 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder c Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende de buitenschoolse opvang 
te allen tijde ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van 
eerste hulp aan kinderen conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie 
gestelde nadere regels. 
 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; 
art 9b Regeling Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : kinderopvang Hanse Panse Kevertje 
Website : http://www.hansepansekevertje.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000005206480 
Aantal kindplaatsen : 40 
 

Gegevens houder 
Naam houder : Kinderopvang Hanse Panse Kevertje 
Adres houder : Westerringweg 8 
Postcode en plaats : 8311RG Espel 
KvK nummer : 64247465 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Flevoland 
Adres : Postbus 1120 
Postcode en plaats : 8200BC LELYSTAD 
Telefoonnummer : 088-0029910 
Onderzoek uitgevoerd door :  M. Smid 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Noordoostpolder 
Adres : Postbus 155 
Postcode en plaats : 8300AD EMMELOORD 
 

Planning 
Datum inspectie : 21-05-2019 
Opstellen concept inspectierapport : 08-07-2019 
Zienswijze houder : 15-07-2019 
Vaststelling inspectierapport : 25-07-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 25-07-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 25-07-2019 

Openbaar maken inspectierapport :  
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 
Espel, 15 juli 2019 
 
Beste toezichthouder, 
 
Hartelijk dank voor het inspectierapport van de BSO Creil. 
Graag in het rapport de beleidsuren veranderen van 150 naar 100 uur. 
Verder geen op- of aanmerkingen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Marian HanseKinderopvang 
Hanse Panse Kevertje Westerringweg 8 8311RG Espel info@hansepansekevertje.nl 
www.hansepansekevertje.nl 
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