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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft
een onaangekondigd jaarlijks onderzoek.

Beschouwing
Deze beschouwing beschrijft de resultaten van dit onderzoek. Na de feiten over het kindercentrum
en de onderzoek geschiedenis, volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden elders in het
rapport per domein verder uitgewerkt.
Feiten over het kindercentrum
Buitenschoolse opvang (BSO) 'Thialf' is te vinden in het Spijkerkwartier bij 'Playground Thialf'.
Sport en spel vormen het belangrijkste onderdeel van het activiteitenaanbod van BSO Thialf. Op dit
moment is er per dag plaats voor maximaal 22 kinderen van 4 tot 13 jaar. De houder werkt samen
met sportleiders van Sportbedrijf Arnhem. Deze sportleiders zijn in dienst van Sportbedrijf Arnhem
en werken op 'Playground Thialf' voor de kinderen uit de buurt.

Onderzoek geschiedenis
•
•
•
•
•

Tijdens het jaarlijks onderzoek in 2019 voldeed de houder binnen het domein 'Personeel en
groepen' niet aan alle gestelde eisen.
Tijdens het nader onderzoek van 28 oktober 2019 had de houder de tekortkomingen
weggewerkt.
In 2020 heeft er geen jaarlijkse inspectie plaats gevonden vanwege de coronapandemie.
Op 8 augustus 2021 heeft er een incidenteel onderzoek plaatsgevonden in verband met een
uitbreiding van het aantal kindplaatsen (21->22).
Tijdens het jaarlijks onderzoek in 2021 is er een herstelaanbod gedaan op domein Personeel
en Groepen. Na herstelaanbod is aan dit domein voldaan.

Bevindingen op hoofdlijnen
Het onderzoek heeft plaatsgevonden op een ochtend in de zomervakantie. Gedurende het
inspectiebezoek heeft de toezichthouder een goed beeld van de praktijk gekregen. De
beroepskrachten handelen conform het opgestelde pedagogisch beleid. Daarnaast zijn enkele
documenten ter plekke ingezien of nadien per mail naar de toezichthouder verstuurd.
Herstelaanbod
Er is herstelaanbod ingezet binnen het domein Personeel en groepen en Veiligheid- en
Gezondheidsbeleid. De houder heeft ervoor zorggedragen dat aan alle voorwaarden is voldaan
binnen deze domeinen. Voor verdere informatie verwijst de toezichthouder naar het betreffende
domein.
Conclusie
Geconcludeerd kan worden dat men bij BSO Thialf, na herstelaanbod, aan de getoetste
voorwaarden van de Wet kinderopvang voldoet.
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Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder
duidelijk hoe hij/zij 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 de houder 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.
Van de beoordeelde eisen staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.
Pedagogisch beleid
De houder hanteert een algemeen pedagogisch beleidsplan, waarin het binnen de organisatie
geldende beleid staat. Dit pedagogisch beleidsplan geeft een beschrijving van onder andere:
•
de wijze waarop invulling wordt gegeven aan aspecten van verantwoorde dagopvang, bedoeld
in artikel 2 van het Besluit kwaliteit kinderopvang.
•
de wijze waarop de ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar
een doorlopende ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt
gestreefd, waarbij in ieder geval wordt ingegaan op de wijze waarop: - met toestemming van
de ouders kennis over de ontwikkeling van het kind wordt overgedragen aan de school bij de
overgang van het kind naar het basisonderwijs en aan de buitenschoolse opvang bij de
overgang van het kind naar de buitenschoolse opvang; - bijzonderheden in de ontwikkeling
van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders worden doorverwezen naar
passende instanties voor verdere ondersteuning.
•
de wijze waarop de mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind
periodiek met de ouders bespreekt en de wijze waarop aan de ouders en het kind bekend
wordt gemaakt welke beroepskracht de mentor is van het kind.
•
de taken die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de dagopvang kunnen
uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid.
Uit het gesprek met de beroepskrachten en uit de observatie blijkt dat zij op de hoogte zijn van de
inhoud van het beleid.

In het Pedagogisch beleidsplan staan 3 speerpunten vermeld;
•
Zelfvertrouwen ontwikkelen bij kinderen; Dit is o.a. terug te zien dat de beroepskrachten
proberen kinderen samen te laten spelen en dat zij elkaar helpen als dit nodig is (Bijvoorbeeld
een vliegtuig van papier maken voor een ander kind)
•
Zelfredzaamheid stimuleren; De kinderen mogen zelf kiezen waarmee ze willen spelen en bijna
alle knutsel-spullen en speelgoed kunnen zij zelfstandig pakken uit kasten
•
Zelfvertrouwen geven door keuzes; Een kind heeft een knuffel bij zich en beroepskracht oppert
dat het misschien fijn is om knuffel op te bergen. Kind vindt dit oké en knuffel wordt
opgeborgen.
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Tijdens deze inspectie is terug te zien dat de beroepskrachten zich bewust zijn van bovenstaande
punten en daar ook in de praktijk mee werken.
Omdat het warm was, stond er een kan met water de hele ochtend klaar voor de kinderen. In het
beleid staat beschreven dat bij erg warm weer of intensief sporten kinderen altijd nog extra
drinken en/of eten aangeboden krijgen.
Mentorschap
Tijdens het interview met beide medewerkers laten zij weten dat er onderling bekend is welke
beroepskracht mentor is van welk kind. De medewerkster die de kinderen ophaalt van school, is
tevens de mentor van het kind. Dit omdat bij het halen van de kinderen de medewerkster een
eerste indruk krijgt of alles op school goed is verlopen.
De houder laat weten dat 2 of 3 keer per jaar dit ook middels een nieuwsbrief wordt verteld aan de
ouders. Ouders van nieuwe kinderen kunnen deze informatie niet vinden. Hier is een herstelaanbod
op gegeven.
Herstelaanbod
Binnen de afgesproken termijn heeft de houder gebruik gemaakt van het herstelaanbod en ouders
worden op de volgende manieren op de hoogte gesteld wie de mentor is van hun kind;
•
Bij nieuwe kinderen wordt dit vertelt bij het intakegesprekken.
•
Op de BSO hangt nu een lijst met daarop de namen van alle kinderen en de aan hen
toegewezen mentor.
•
Middels de nieuwsbrief worden ouders gewezen op het bestaan van deze lijst.
•
Het vernieuwde werkplan staat op de website.

Deze informatie staat ook beschreven in het vernieuwde Pedagogisch werkplan BSO Thialf (Versie
september 2022).
Conclusie
De houder voldoet, na herstelaanbod, aan de gestelde voorwaarden.

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde na
herstelaanbod, is voldaan:
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de
mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind met de ouders bespreekt en de
wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke beroepskracht de mentor is
van het kind.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang )

Pedagogische praktijk
De manier waarop de houder ervoor zorgt dat op de locatie sprake is van verantwoorde
kinderopvang, is op basis van een observatie en een interview met een beroepskracht onderzocht.
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De toezichthouder gebruikt tijdens de observatie van de pedagogische praktijk het veldinstrument
‘observatie kindercentrum’ (opgesteld door GGD GHOR Nederland, versie januari 2015). Dit
veldinstrument is gebaseerd op de vier onderstaande pedagogische basisdoelen uit de Wet
Kinderopvang. Deze Wet geldt voor alle kinderen in de kinderopvang (Riksen Walraven 2000; van
IJzendoorn e.a. 2004):
•
De beroepskrachten gaan op een sensitieve en responsieve manier met de kinderen om. Zij
tonen respect voor de autonomie. Zij stellen grenzen en bieden structuur. Zodat kinderen zich
emotioneel veilig en geborgen kunnen voelen;
•
De beroepskrachten stimuleren spelenderwijs de ontwikkeling van kinderen. Zij dagen hen uit
op motorisch, cognitief, taal en creatief gebied. Zodat de kinderen leren om steeds
zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving;
•
De beroepskrachten begeleiden kinderen in hun interacties. Zij brengen hen op spelenderwijs
vaardigheden bij. Zodat de kinderen steeds zelfstandiger relaties met anderen kunnen
opbouwen en onderhouden;
•
De beroepskrachten stimuleren de kinderen om op een open manier kennis te maken met de
waarden en normen in de samenleving. Zodat de kinderen op een respectvolle manier met
anderen omgaan en zich respectvol in de maatschappij gedragen.
De toezichthouder let tijdens de observatie op een aantal observatiecriteria. Deze staan in het
veldinstrument ‘observatie kindercentrum’.
De toezichthouder beoordeelt de pedagogische praktijk aan de hand van de indicatoren uit dit
observatie instrument. Deze indicatoren staan cursief in de tekst hieronder.
Tijdens de observatie heeft de toezichthouder alle basisdoelen duidelijk waargenomen.
De toezichthouder beschrijft een aantal basisdoelen aan de hand van een voorbeeld uit de praktijk.
Feiten
Deze observatie vond plaats op een maandagochtend tijdens de zomervakantie. Er waren 2
beroepskrachten aanwezig en 17 kinderen. Er is geobserveerd bij binnenkomst van de kinderen en
het vrij spelen binnen en buiten.
Begroeten
Elk kind wordt individueel begroet, op school of bij binnenkomst; beroepskrachten doen dit op een
enthousiaste en persoonlijke manier.
In de praktijk;
De BSO is 2 weken dicht geweest en deze ochtend gaan de kinderen sinds een lange tijd weer naar
de opvang. Bij binnenkomst begroeten de beroepskrachten de kinderen door hen bij naam te
noemen en vragen hoe hun vakantie is geweest. Wanneer een kind iets verteld wordt er geluisterd
en vragen gesteld.
Respectvol contact
De beroepskrachten gedragen zich sensitief en responsief naar de kinderen. Zij laten actief merken
dat zij het kind begrijpen en reageren daar adequaat op.
In de praktijk;
•
Een kind heeft een zere mond en vertelt dit een aantal keren aan een beroepskracht. De
beroepskracht laat het kind telkens weten dat dit heel vervelend is en geeft een aantal opties
bij het eten en drinken aan tafel o.a. het eten van zacht fruit zoals druiven.
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•

•

Een kind is die dag nieuw bij de opvang en heeft haar knuffel mee. Een beroepskracht vraagt
het kind of het niet fijner is dat zij haar knuffel even opbergt. Als het kind dit een goed idee
vindt, bergt de beroepskracht de knuffel binnen op
Een kind heeft pijn aan haar zij en heeft waarschijnlijk in de brandnetels gelopen. Een
beroepskracht geeft het kind een nat doekje zodat dit de pijn verzacht. Af en toe vraagt zij het
kind hoe het gaat.

Begeleiden en feedback
De beroepskrachten begeleiden ook de positieve interacties tussen kinderen. Zij helpen de
kinderen actief om sociale vaardigheden met leeftijds- en/of groepsgenootjes te ontwikkelen (bv.
leren delen, naar elkaar luisteren, wachten, helpen). Zij benoemen en belonen het als kinderen een
(bijna) conflict zelf hebben opgelost.
In de praktijk;
•

•

In de ochtend komt er een nieuw kind om te wennen. De beroepskracht laat dit kind weten dat
er nog een BSO-kind voor het eerst aanwezig is. Zij stelt voor om even met dit kind kennis te
maken. Het kind geeft aan dit goed te vinden en later worden beide kinderen aan elkaar
voorgesteld.
Een kind vraagt aan de beroepskracht of zij een vliegtuigje van papier kan maken. De
beroepskracht vertelt het kind dat zij dat niet kan, maar vast wel een ander kind. De
beroepskracht vraagt een ander kind of hij een papieren vliegtuig kan bouwen en wanneer dit
kind laat weten dit te kunnen, vouwt hij een vliegtuigje.

Tijdens het bezoek wordt er gesproken over structuur en regels.
In zowel binnenruimte als buitenruimte is geen duidelijke informatie aanwezig, die houvast bieden
over afspraken en regels. Voor kinderen is het daarom misschien niet duidelijk welke afspraken er
zijn voor het spelen binnen en buiten (en welk gedrag er van hen wordt verwacht). Kinderen
kunnen zich hierdoor onzeker gedragen, terughoudend of grensoverschrijdend.
De houder geeft tijdens het gesprek aan dat af en toe de regels worden besproken met de
kinderen, maar dat het een idee is om deze regels duidelijker te laten zien door bijvoorbeeld op te
schrijven en op te hangen.
Conclusie
BSO Thialf biedt pedagogisch verantwoorde kinderopvang.
De houder voldoet aan de voorwaarden.

Gebruikte bronnen
•
Interview houder
•
Interview anders namelijk: (Aanwezige beroepskrachten)
•
Observatie(s)
•
Website (https://www.bsothialfarnhem.nl/)
•
Pedagogisch werkplan (BSO Thialf versie september 2022)
Pedagogisch werkplan BSO Thialf versie 2021
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Personeel en groepen
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
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. Van de beoordeelde eisen staat een
beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
De beroepskrachten (3) hebben zich geregistreerd in het Personenregister Kinderopvang. Zij zijn
ook gekoppeld aan de houder.
Conclusie
De houder voldoet aan de voorwaarden.
Opleidingseisen
De beroepskrachten (2) die tijdens deze dag aanwezig waren op de groep en de pedagogisch
beleidsmedewerker, hebben een passend diploma zoals opgenomen in de meest recent
aangevangen cao Kinderopvang.
Conclusie
De houder voldoet aan de voorwaarden.
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Veiligheid en gezondheid
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
De houder moet zorgen voor veilige en gezonde opvang. Hiervoor heeft de houder vastgelegd wat
de risico’s zijn voor de veiligheid en gezondheid van kinderen. Ook beschrijft de houder: wat hij/zij
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. Van de beoordeelde eisen staat een
beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder gebruikt een Veiligheids-en Gezondheidsbeleid. (Beleidsplan Veiligheid- en Gezondheid
BSO Thialf versie augustus 2021)
De houder beschrijft hierin onder andere de volgende onderwerpen:
•
•
•
•
•
•
•

Belangrijkste risico's (veiligheid en gezondheid)
Een algemene beschrijving van de manier waarop kinderen leren om te gaan met kleine
risico's (veiligheid en gezondheid)
Grensoverschrijdend gedrag
De achterwachtregeling
De manier waarop alle werkzame volwassenen het beleid kunnen lezen
De manier waarop hij het beleid actueel houdt
Dat hij het beleid regelmatig evalueert en zo nodig aanpast

Uit praktijkobservaties (en interview) blijkt dat veiligheids- en gezondheidsrisico's voldoende
verminderen door passende maatregelen. Voorbeelden hiervan zijn;
•
•

Er is een watervijvertje aanwezig op het terrein van Thialf. Als de kinderen naar het water
willen, is dit altijd onder toezicht van één van de medewerkers.
Er is een afspraak, dat de kinderen binnen niet mogen rennen, buiten mag er gerend worden.

De speeltuin is van de gemeente (Sportbedrijf Arnhem), al het materiaal wordt ieder jaar gekeurd.
Hiermee is gewaarborgd dat de speeltuin veilig is.
De houder zorgt ervoor dat er tijdens de opvang in ieder geval één volwassen persoon aanwezig is
die in het bezit is van een geldig certificaat eerste hulp aan kinderen.

Herstelaanbod
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•

•
•

In het Veiligheid- en Gezondheidsbeleid staat beschreven dat kinderen van acht jaar en ouder
ook naar de geheime tuin mogen, mits er door de ouders een formulier is ondertekend. Ten
tijde van het onderzoek heeft de houder niet van alle kinderen boven de 8 jaar een
ondertekend formulier
In het veiligheid en gezondheidsbeleid staat niet beschreven hoe de achterwacht is geregeld
In het Veiligheid en Gezondheidsbeleid staat niet beschreven op welke manier de houder er
zorg voor draagt dat de actuele Veiligheid- en Gezondheidsbeleid inzichtelijk is voor de
medewerkers en invalkrachten en ouders.

Binnen de afgesproken termijn heeft de houder de volgende acties ondernomen;
•
•
•

Van alle kinderen boven de 8 jaar hebben de ouders een toestemmingsformulier gekregen om
deze in te vullen voor goedkeuring dat zij alleen buiten mogen spelen.
In het aangepaste Werkplan (Pedagogisch werkplan BSO Thialf versie september 2022) staat
de achterwacht beschreven.
In de nieuwsbrief (september) voor ouders zullen zij gewezen worden op het bestaan van het
Veiligheids- en Gezondheidsbeleid en dat dit document is te vinden is op de site. Daarnaast zal
er altijd minimaal één exemplaar van dit beleid als geprint document ter inzage zijn op de
BSO.

Conclusie
De houder voldoet, na herstelaanbod, aan alle voorwaarden.
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde na
herstelaanbod, 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 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de
houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en
gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten,
beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders.
(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder e Besluit kwaliteit
kinderopvang)
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van
de wijze waarop de achterwacht is geregeld indien er met inachtneming van de beroepskrachtkindratio of bij het afwijken van de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten op
grond van de beroepskracht-kindratio, slechts een beroepskracht op het kindercentrum aanwezig
is.
(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder f en art 16 lid 5 en 6 Besluit
kwaliteit kinderopvang)
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Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De houder gebruikt een meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld voor deze locatie. Deze
Meldcode is gebaseerd op het voorbeeld van de belangenorganisatie voor ouders (Boink) en
brancheorganisaties.
Er is een stappenplan aanwezig waarmee de beroepskrachten kunnen bepalen welke stappen zij
moeten zetten, bijvoorbeeld over het wel of niet moeten melden bij Veilig Thuis.
Uit het interview met de beroepskrachten blijkt dat de houder de meldcode voldoende
geïmplementeerd heeft. Deze wordt regelmatig besproken tijdens de teamvergaderingen en de
beroepskrachten zijn op de hoogte van de beschikbare app.
De houder laat weten dat er training over de Meldcode onlangs is ingekocht en dat de datum
wanneer deze plaats gaat vinden nog niet concreet is.
De meldcode is in te zien op de website van de BSO.
Conclusie
De houder voldoet aan de voorwaarden.

Gebruikte bronnen
•
•
•
•
•
•
•

Interview houder
Interview anders namelijk: (Aanwezige beroepskrachten)
EHBO certifica(a)t(en)
Website (https://www.bsothialfarnhem.nl/)
Nieuwsbrieven (September 2022)
Beleid veiligheid- en gezondheid (versie september 2022)
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (Protocol ‘kindermishandeling en
grensoverschrijdend gedrag’ voor de kinderopvang)
•
Pedagogisch werkplan (BSO Thialf versie september 2022)
BSO Thialf Beleid veiligheid- en gezondheid 2021
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de
mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind met de ouders bespreekt en de
wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke beroepskracht de mentor is
van het kind.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang )
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 en 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 wijze waarop
invulling wordt gegeven aan de aspecten van verantwoorde buitenschoolse opvang, bedoeld in
artikel 11 van het Besluit kwaliteit kinderopvang.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang)
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop
bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders
worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder c 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 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 )
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 en 1.60c lid 1 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 het beleid
ten aanzien van het gebruik kunnen maken van buitenschoolse opvang gedurende extra dagdelen.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang)
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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 participerende ouder;
c. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een
uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een
onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden
opgevangen;
d. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen worden opgevangen;
e. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over
de kinderen die worden opgevangen;
f. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd
hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn
of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres.
Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met f
ingeschreven in het personenregister kinderopvang.
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang)
Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het
personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder van een kindercentrum kan de
persoon zijn werkzaamheden aanvangen.
(art 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang)
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Opleidingseisen
Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent
aangevangen cao Kinderopvang.
Een beroepskracht meertalige buitenschoolse opvang beschikt daarbij over een bewijsstuk waaruit
blijkt dat hij de Duitse, Engelse of Franse taal voor de deelvaardigheden gesprekken voeren, lezen,
luisteren en spreken beheerst op ten minste niveau B2 van het Europees Referentiekader (ERK)
voor talen.
(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 1, 2 en 19a Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7
lid 1 Regeling Wet kinderopvang)
Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9a lid 3 Regeling
Wet kinderopvang)
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 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de
houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en
gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten,
beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders.
(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder e Besluit kwaliteit
kinderopvang)
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van
de wijze waarop de achterwacht is geregeld indien er met inachtneming van de beroepskrachtkindratio of bij het afwijken van de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten op
grond van de beroepskracht-kindratio, slechts een beroepskracht op het kindercentrum aanwezig
is.
(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder f en art 16 lid 5 en 6 Besluit
kwaliteit kinderopvang)
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de
houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid
samen met de beroepskrachten een continu proces is van het vormen van beleid, implementeren,
evalueren en actualiseren.
(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder a Besluit kwaliteit
kinderopvang)
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;
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- 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, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder b 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, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder c Besluit kwaliteit
kinderopvang)
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een beschrijving in algemene zin van de wijze waarop
kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen voor de veiligheid en
gezondheid van kinderen beperkt zijn en welke derhalve niet zijn aan te merken als voornaamste
risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid en gezondheid en als risico op
grensoverschrijdend gedrag.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder d 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 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9b Regeling
Wet kinderopvang)
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
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 en 1.60c lid 1 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:
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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 meldcode.
(art 1.51a lid 4 Wet 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 en 1.60c lid 1 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 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang)
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)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening

: BSO Thialf

Aantal kindplaatsen

: 22

Gegevens houder
Naam houder

: Elisabeth Johanna Wilhelmina ter Burg

KvK nummer

: 09169609

Aansluiting geschillencommissie

: Ja

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD

: Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden

Adres

: Postbus 5364

Postcode en plaats

: 6802 EJ Arnhem

Telefoonnummer

: 0800-8446000

Onderzoek uitgevoerd door

: Christa Veltman

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente

: Arnhem

Adres

: Postbus 9029

Postcode en plaats

: 6800 EL ARNHEM

Planning
Datum inspectie

: 22-08-2022

Opstellen concept inspectierapport

: 07-09-2022

Zienswijze houder

: Niet van toepassing

Vaststelling inspectierapport

: 19-09-2022

Verzenden inspectierapport naar houder

: 19-09-2022

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 19-09-2022

Openbaar maken inspectierapport

: 26-09-2022
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen.
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