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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een onaangekondigd nader onderzoek. 

Bij dit onderzoek beoordeelt de toezichthouder opnieuw de eisen die tijdens het vorige onderzoek 

niet voldeden. 

 

Beschouwing 

 

Huidig onderzoek 

Op maandag 10 en dinsdag 11 augustus 2020 is BSO De Guppies onaangekondigd bezocht voor 

een nader onderzoek. Gelijktijdig wordt ook een jaarlijks onderzoek uitgevoerd. Tijdens het 

onderzoek zijn relevante documenten ingezien waaronder het pedagogisch beleid en veiligheids- en 

gezondheidsbeleid. De toezichthouder heeft tijdens de inspectie gesproken met de aanwezige 

beroepskrachten, locatieverantwoordelijke en de pedagogische praktijk geobserveerd. De eerder 

gestelde tekortkomingen binnen het domein Personeel en groepen, Veiligheid en gezondheid en 

Pedagogisch beleid zijn niet voldoende hersteld. 

 

Algemeen 

Buitenschoolse opvang (BSO) De Guppies is gevestigd op de Touwslagerstraat te Dronten. De BSO 

is geregistreerd in het landelijk Register Kinderopvang met 20 BSO kindplaatsen. In hetzelfde 

gebouw bevindt zich ook het gelijknamige kinderdagverblijf (KDV). 

 

Inspectiegeschiedenis 

09-01-2020. Incidenteel onderzoek. Naar aanleiding van 2 klachten is een incidenteel onderzoek 

uitgevoerd. Er zijn tekortkomingen geconstateerd binnen de domeinen pedagogisch beleid, 

personeel en groepen en Veiligheids- en gezondheidsbeleid. 

08-10-2019. Jaarlijks onderzoek. Er zijn tekortkomingen geconstateerd binnen de domeinen: 

Pedagogisch klimaat, Personeel en groepen en Veiligheid en gezondheid. Advies: handhaving. 

05-03-2019. Nader onderzoek. De tekortkoming binnen het domein Veiligheid en Gezondheid zijn 

niet hersteld. Advies: handhaving. 

23-10-2018. Jaarlijks onderzoek. Er zijn tekortkomingen geconstateerd op het domein Pedagogisch 

klimaat, Personeel en groepen en Veiligheid en gezondheid. Advies: handhaving. 

 

 

In dit inspectierapport staan uitgebreide toelichtingen beschreven, verdeeld over de verschillende 

domeinen van onderzoek. Vervolgens worden de inspectie-items benoemd die tijdens dit onderzoek 

zijn beoordeeld. De houder is niet in de gelegenheid gesteld om een zienswijze aan te leveren op 

dit inspectierapport. 

 

 

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 
 

De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 

 

De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder 

duidelijk hoe hij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent: Het 

bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden en de 

overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft hij onderwerpen zoals de indeling en grootte 

van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid. 

 

De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch 

beleid. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 

gelezen en/of besproken is. 

 

Tijdens het jaarlijks onderzoek van 8 oktober 2019 werd niet voldaan aan de volgende 

voorwaarden: 

 

 Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een 

kindercentrum draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan 

wordt gehandeld. 

 Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 

maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen.  

 Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 

kinderen kunnen wennen aan een nieuwe basisgroep waarin zij zullen worden opgevangen.  

 Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de 

tijden waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal 

aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en 

wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimumaantal 

beroepskrachten op grond van de beroepskracht-kindratio kan op de dagen van de week 

verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt.  

 Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de 

aard en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de basisgroep kunnen verlaten.  

 Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de 

taken die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de buitenschoolse opvang 

kunnen uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid.  

 

Een inhoudelijke toelichting staat beschreven in het inspectierapport van 10-12-2019. 

Pedagogisch beleid 

Buitenschoolse opvang (BSO) De Guppies heeft een Pedagogisch beleidsplan (versie juni 

2020). Het beleid is op diverse punten moeilijk leesbaar, onduidelijk en omvangrijk. 

 

Er wordt voldaan aan: 

 

Wennen 

Op welke wijze een kind op BSO De Guppies komt wennen staat beschreven in het Pedagogisch 

beleidsplan.  
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Er wordt niet voldaan aan: 

 

Handelen conform het pedagogisch beleidsplan 

De volgende beschrijvingen in het pedagogisch beleidsplan (juni 2020) van BSO De Guppies zijn 

voorbeelden die niet overeen komen met de praktijk. 

 

 

Beschrijving Pedagogisch 

beleidsplan BSO de Guppies versie 

juni 2020. 

 

Praktijk 

 4.7 Indien het kinderaantal het 

toelaat gaan wij met de kinderen op 

pad naar het bos…..af andere 

activiteiten. 

5 Tenminste één groepsleidster wordt 

ingezet voor de verzorging en 

opvoeding van gelijktijdig ten 

hoogste: 10 kinderen in de leeftijd van 

4 tot einde van de basisschoolleeftijd. 

Op 10 augustus rond 10.00 uur waren er 14 kinderen (kk) 

met 1 beroepskracht op de BSO wat niet voldoet aan de 

beroepskracht-kindratio. De beroepskracht ging met de 

kk een activiteit doen buiten de BSO terwijl het kindaantal 

dit niet toeliet. 

Geen beschrijving opgenomen in het 

beleidsplan. Wanneer er wordt 

afgeweken van de beroepskracht-kind 

ratio staat onvoldoende beschreven. 

Op dinsdag 11 augustus zijn op de BSO om 13.45 uur 14 

kinderen (kk) waarvan 10 kk van de BSO in de leeftijd 

van 4-12 en 4 kk van het KDV in de leeftijd van 0-4. De 

beroepskracht vertelt dat met de middagpauze het KDV 

en de BSO soms even worden samengevoegd. De BSO 

beroepskracht is met pauze een KDV beroepskracht 

neemt waar. 

 11.62 In vakantietijd kunnen 

groepen worden samengevoegd. 

De BSO bestaat uit 1 basisgroep. Het is onduidelijk wat 

wordt bedoeld met "samenvoegen". 

In het Besluit is (art 9 lid 9/18 lid 4; per opvangsoort!) 

geregeld, dat kk met een schriftelijke verklaring onder 

beperkende voorwaarden in een specifiek omschreven 

periode kunnen worden geplaatst in een andere 

basisgroep (w.b.t. buitenschoolse opvang). Het plaatsen 

van BSO-kinderen in de dagopvang is daarmee per 

definitie niet gelegitimeerd in het besluit. 

 

De houder draagt er onvoldoende zorg voor dat er in de dagopvang conform het pedagogisch 

beleidsplan wordt gehandeld.  

 

Werkwijze en groep 

De BSO bestaat uit één basisgroep in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. De maximale groepsgrootte 

bestaat uit 20 kinderen met 2 leidsters. De dagindeling staat beschreven. 

De werkwijze wordt onvoldoende beschreven in het Pedagogisch beleidsplan. 

Er staat bijvoorbeeld geen werkwijze beschreven over wie de kinderen haalt en brengt en wie de 

kinderen opvangt als de beroepskracht andere kinderen aan het ophalen is van school. 

 

Drie-uursregeling 

Het pedagogisch beleidsplan bevat geen concrete beschrijving van de tijden waarop er minder 

beroepskrachten worden ingezet op BSO De Guppies dan vereist is op basis van het aantal 

aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en 

wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. 

 

Verlaten basisgroep 
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Er wordt in het pedagogisch beleid beschreven dat " indien het kinderaantal het toelaat gaan wij 

met de kinderen op pad naar het bos, speeltuinen....of andere leuke activiteiten." Dit is een 

onvoldoende concrete beschrijving van de aard en de organisatie van de activiteiten waarbij 

kinderen de basisgroep kunnen verlaten.  

 

Taken beroepskrachten in opleiding, stagiaires en vrijwilligers 

In het beleidsplan staat geen concrete beschrijving van de taken die beroepskrachten in opleiding, 

stagiaires en vrijwilligers in de buitenschoolse opvang kunnen uitvoeren en de wijze waarop zij 

hierbij worden begeleid. 

 

Conclusie 

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan vastgesteld. Deze voldoet niet aan de getoetste 

voorwaarden. 

 

 

 

 

 

Op basis hiervan is geconstateerd dat de overtreding van de volgende voorwaarde(n) nog niet is 

hersteld:  

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) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de tijden 

waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal 

aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en 

wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimumaantal 

beroepskrachten op grond van de beroepskracht-kindratio kan op de dagen van de week 

verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de aard 

en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de basisgroep kunnen verlaten. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de taken 

die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de buitenschoolse opvang kunnen 

uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview (beroepskracht) 

 Observatie(s) (BSO groep binnen en buiten) 

 Personeelsrooster (7,10, 11,12 augustus 2020) 

 Pedagogisch beleidsplan (BSO De Guppies versie juni 2020) 
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Personeel en groepen 
 

De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 

 

Binnen de buitenschoolse opvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste 

basisgroepen. Er moet voldoende personeel op elke groep zijn. Hoeveel beroepskrachten nodig 

zijn, is afhankelijk van het aantal kinderen en hun leeftijd. 

 

Elke beroepskracht moet een geldig diploma hebben en ingeschreven staan in het Personenregister 

Kinderopvang. Een pedagogisch beleidsmedewerker begeleidt de beroepskrachten in hun werk. 

 

In de basisgroepen spreken de beroepskrachten Nederlands met elkaar en met de kinderen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 

gelezen en/of besproken is.   

 

Tijdens het jaarlijks onderzoek van 8 oktober 2019 of het incidenteel onderzoek op 9 januari 2020 

werd niet voldaan aan de volgende voorwaarden: 

 

 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. 

 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.  

 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. 

 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.  

 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. 
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Een inhoudelijke toelichting staat beschreven in het inspectierapport van 10-12-2019 en 6 februari 

2020. 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De toezichthouder heeft bij het onderzoek het Personenregister Kinderopvang (PRK) geraadpleegd 

op 7 augustus 2020. Hieruit blijkt dat de houder en tevens locatiemanager van het kindercentrum 

staat geregistreerd in het Personenregister Kinderopvang (PRK) als natuurlijk persoon. 

 

Beroepskrachten 

De twee beroepskrachten die werkzaam zijn op de BSO staan geregistreerd en gekoppeld in het 

PRK. 

 

Conclusie 

Er wordt aan de gestelde voorwaarden voldaan. 

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

stagiaires 

Voor de berekening is gebruik gemaakt van de rekentool "beroepskracht-kindratio (BKR) in de 

kinderopvang" van de Rijksoverheid, 1ratio.nl. 

 

Op moment van inspectie op maandag 10 augustus zijn aanwezig: 

Groepen Aantal 

kinderen 

leeftijd Aantal aanwezige 

beroepskrachten 

Benodigde 

beroepskrachten 

1 14 4-11 

jaar 

1 2 

 

De houder van BSO de Guppies zet onvoldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat 

wordt opgevangen. 

 

Toelichting: 

De beroepskracht die tevens de houder is, verzameld rond 10.00 uur 14 BSO kinderen bij de 

ingang buiten voor het hek. De kinderen wachten 2 aan 2 voor het hek. De beroepskracht vertelt 

dat ze met de kinderen naar de groenteboer gaat om fruit te kopen i.v.m het thema van deze week 

"koken en bakken".  

 

Rond 11.30 uur is de beroepskracht terug op de BSO met 11 kinderen. De beroepskracht vertelt 

dat er 3 kinderen door ouders zijn opgehaald tijdens het uitje.  

Op het personeelsrooster van 10 augustus 2020 dat is ingezien op de groep staat 1 beroepskracht 

ingepland. Op het rooster staan 14 namen van kinderen met daarbij de tijdstippen vermeld hoe 

laat zij worden verwacht.  

 

Conclusie 

Op de groep wordt niet voldaan aan de beroepskracht-kindratio. 

 

Op basis hiervan is geconstateerd dat de overtreding van de volgende voorwaarde(n) nog niet is 

hersteld:  

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; 
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- 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 

Er wordt voldaan aan: 

 

Basisgroep 

BSO de Guppies bestaat uit 1 basisgroep van max. 20 kinderen van 4 tot 12 jaar. De kinderen 

worden tijdens de inspectie opgevangen in een eigen basisgroep. 

 

 

Er wordt niet voldaan aan:  

 

Mentor 

In het pedagogische beleidsplan van BSO de Guppies staat geen beschrijving van het 

mentorschap.  

Uit de gesprekken met de aanwezige beroepskrachten blijkt dat er op BSO de Guppies niet wordt 

gewerkt met het mentorschap. 

 

Conclusie 

Er wordt niet voldaan aan de voorwaarden van stabiliteit voor kinderen. 

 

 

 

 

Op basis hiervan is geconstateerd dat de overtreding van de volgende voorwaarde(n) nog niet is 

hersteld:  

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en 

bespreekt, indien wenselijk, de ontwikkeling van het kind 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) 

 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview (beroepskracht) 

 Observatie(s) (BSO groep binnen en buiten) 

 Personenregister Kinderopvang 

 Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 

 Presentielijsten (7,10, 11,12 augustus 2020) 

 Personeelsrooster (7,10, 11,12 augustus 2020) 
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Veiligheid en gezondheid 
 

De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 

 

De houder moet zorgen voor veilige en gezonde opvang. Hiervoor heeft de houder vas tgelegd wat 

de risico’s zijn voor de veiligheid en gezondheid van kinderen. Ook beschrijft de houder: wat hij 

doet om risico’s klein te houden, hoe de kinderen met kleine risico’s leren omgaan en hoe 

beroepskrachten handelen als er toch iets gebeurt. En de houder besteedt aandacht aan het risico 

op grensoverschrijdend gedrag. 

 

De houder betrekt medewerkers bij het maken van dit veiligheid- en gezondheidsbeleid. De houder 

zorgt ervoor dat de beroepskrachten handelen volgens het beleid. 

 

Er is een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de houder moet de kennis en het 

gebruik van deze meldcode bevorderen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 

gelezen en/of besproken is.   

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

BSO de Guppies heeft een Veiligheid een Gezondheidsbeleid opgesteld (zonder datum). 

 

Handelen conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid  

In een beleid veiligheid en gezondheid beschrijft de houder de mogelijke risico's en de maatregelen 

die genomen worden om de risico's te verkleinen. De volgende punten zijn voorbeelden van 

maatregelen die niet conform beleid worden uitgevoerd: 

 

 

 

Beschrijving Veiligheid en gezondheidsbeleid Guppies  

Praktijk 

Afspraken voor uitjes: Alle kinderen worden aangevinkt en 

opgenoemd als ze op de bso zijn. De kinderen dragen gele 

vestjes zodat ze duidelijk zichtbaar zijn tussen eventueel 

andere kinderen. 

De kinderen droegen geen (gele) 

vestjes voor de herkenbaarheid. 

Wordt een kind toch vermist of raakt het zoek? Wat te 

doen? 1 leidster blijft bij de overige kinderen op een 

afgesproken plek. De andere leidster gaat zoeken naar het 

vermiste kind. Op plekken waar het kind geweest kan zijn, 

eventuele wc ruimtes of restaurant. 

Er was maar 1 beroepskracht 

aanwezig bij het vertrek van de 

BSO groep met 14 kinderen voor 

een activiteit buiten locatie/ 

uitstapje. 

Wijzigingen en werkafspraken die uit een werkoverleg 

voortkomen worden in het beleid opgenomen. 

De Corona- afspraken die de 

houder hanteert zoals beschreven 

op de pamfletten bij de ingang, zijn 

niet opgenomen in het beleid.  

 

Conclusie 

Er wordt niet aan de gestelde veiligheids- en gezondheidsvoorwaarden voldaan.   

 

Op basis hiervan is geconstateerd dat de overtreding van de volgende voorwaarde(n) nog niet is 

hersteld:  
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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) 

 
 

Gebruikte bronnen 

 Observatie(s) (BSO groep binnen en buiten) 

 Beleid veiligheid- en gezondheid (De Guppies, zonder datum) 
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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) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de tijden 

waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal 

aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en 

wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimumaantal 

beroepskrachten op grond van de beroepskracht-kindratio kan op de dagen van de week 

verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de aard 

en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de basisgroep kunnen verlaten. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de taken 

die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de buitenschoolse opvang kunnen 

uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 

kinderen kunnen wennen aan een nieuwe basisgroep waarin zij zullen worden opgevangen. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder e 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 
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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) 

 
 

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 

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en 

bespreekt, indien wenselijk, de ontwikkeling van het kind 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) 

 

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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : De Guppies 

Vestigingsnummer KvK : 000028636880 

Aantal kindplaatsen : 20 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Annemieke Blaazer 

KvK nummer : 59332018 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Flevoland 

Adres : Postbus 1120 

Postcode en plaats : 8200 BC LELYSTAD 

Telefoonnummer : 088-0029910 

Onderzoek uitgevoerd door :  M. Smid 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Dronten 

Adres : Postbus 100 

Postcode en plaats : 8250 AC DRONTEN 

 

Planning 

Datum inspectie : 10-08-2020 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 21-08-2020 

Verzenden inspectierapport naar houder : 21-08-2020 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 21-08-2020 

Openbaar maken inspectierapport :  
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