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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft
een onaangekondigd jaarlijks onderzoek.
Dit jaarlijks onderzoek heeft de toezichthouder uitgevoerd op basis van risicogestuurd toezicht.
De GGD’en in Nederland werken volgens een mo del voor risicogestuurd toezicht. Dit doen zij om
meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken. Uitgebreider onderzoek
waar nodig, minder uitgebreid waar mogelijk.
Op het moment van inspectie heerst er een pandemie. Om verdere verspreiding van het Corona
virus te voorkomen heeft de toezichthouder tijdens de inspectie de op dat moment geldende
richtlijnen van het RIVM in acht genomen.

Beschouwing
In de beschouwing staan de resultaten van de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over h et
kindercentrum en de inspectiegeschiedenis, volgen de bevindingen op hoofdlijnen. Deze
bevindingen worden elders in het rapport per domein verder uitgewerkt.
Feiten over dit kindercentrum
Buitenschoolse opvang De Pinksterbloem maakt onderdeel uit van de organisatie 'Christelijke
Opvang De Kindertuin'. Deze organisatie biedt kinderopvang in Rijssen, Enter en Notter.
De BSO is samen met een gelijknamige peuteropvang van de houder, twee peutergroepen van
andere organisaties en een speeltuinvereniging gevestigd in 'de Paraplu'. Er worden maximaal 16
kinderen opgevangen in de leeftijd van 4 t/m 6 jaar.
De groepsruimte van de peutergroep wordt 's middags gebruikt door de BSO.
Openingstijden:
BSO de Pinksterbloem biedt voorschoolse opvang aan op maandag, d insdag en donderdag van
7.30 uur tot 8.30 uur. De naschoolse opvang is geopend op maandag, dinsdag en donderdag van
12.00 uur tot 18.00 uur.
Inspectiegeschiedenis




4-10-2018: jaarlijks onderzoek. Er zijn geen tekortkomingen geconstateerd. Het aantal
kindplaatsen is uitgebreid van 14 naar 16.
11-03-2019: jaarlijks onderzoek. Aan de getoetste voorwaarden wordt voldaan.
19-11-2020: jaarlijks onderzoek. Aan de getoetste voorwaarden wordt voldaan.

Bevindingen huidige inspectie op hoofdlijnen
Tijdens dit jaarlijks onderzoek, welke heeft plaatsgevonden op 30-08-2021, blijkt dat er na
herstelaanbod aan alle getoetste voorwaarden wordt voldaan.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving en maatregelen covid-19
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
Een houder mag geen kindercentrum starten voordat de GGD een inspectieonderzoek heeft
uitgevoerd. Als de gemeente besluit dat de houder mag starten, komt de locatie in het Landelijk
Register Kinderopvang. Wanneer er wijzigingen zijn, is de houder verplicht om deze door te geven.
De administratie moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Ook moet de houder verplichtingen uit
eventuele handhaving op tijd zijn nagekomen.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een
beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is
Administratie
Bij BSO de Pinksterbloem worden de jongste basisschool kinderen (groepen 0, 1 en 2)
opgevangen.
Locatie ov erstijgende opv ang
Op het moment van inspectie, maandagmiddag 30 augustus 2021 omstreeks 12.30 uur, blijkt dat
er nog geen kinderen aanwezig zijn. De beroepskracht verklaart dat de kinderen een boterham
eten op BSO de Stroekeld (BSO van dezelfde houder) en dat zij om 14.00 uur bij BSO de
Pinksterbloem worden opgevangen. Als de toezichthouder om 14.00 uur aanwezig is, geeft de
beroepskracht aan dat zij omstreeks 14.15 uur de kinderen ophaalt in de naastgelegen school,
waar ook BSO de Stroekeld is gevestigd. Een aantal kinderen haalt zij op van BSO de Stroekeld en
een aantal kinderen komt uit de verschillende klassen.
Uit navraag bij de houder blijkt, dat een aantal kinderen af en toe tussen 12.00 uur en 14.30 uur
worden opgevangen bij BSO Stroekeld. Het betreft hier kinderen die in groep 0 van de basisschool
zitten. De houder verklaart dat deze kinderen "niet structureel een boterham eten op BSO de
Pinksterbloem." De houder verklaart dat sinds de corona-pandemie het vaker voorkomt dat ouders
last-minute kinderen afmelden waardoor er soms slechts 2 kinderen overblijven op BSO de
Pinksterbloem. Zij kiezen er dan voor om de kinderen een boterham te laten eten bij BSO de
Stroekeld. De houder verklaart desgevraagd dat dit een aantal keren dit jaar is voo rgekomen.
Uit het pedagogisch werkplan van deze locatie blijkt het volgende:
.."Op maandag, dinsdag en donderdag komt het voor dat er enkele kleuters zijn die nog een hele
middag vanaf 12.00 vrij zijn. Zij worden opgevangen op de Pinksterbloem en blijven samen met
kinderen van KDV. Ouders worden hiervoor schriftelijk om toestemming gevraag."
In de wet kinderopvang staat dat kinderopvang geschiedt op basis van een schriftelijke
overeenkomst tussen de houder van een kindercentrum en de ouder.
Deze overeenkomst gaat over de opvang die de ouder afneemt bij een specifiek
kindercentrum op een specifiek adres met een specifiek LRK nummer.
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Ouders hebben een overeenkomst met een vaste locatie waaraan een LRK-nummer is gekoppeld
(dit houdt verband met kinderopvangtoeslag), te weten BSO de Pinksterbloem.
Kinderen met een opvangcontract voor BSO de Pinksterbloem worden op maandagmiddagen
opgevangen op BSO de Stroekeld óf, aldus het pedagogisch werkplan, KDV de Pinksterbloem. Dit
betreffen beide locaties (met een ander LRK nummer) van dezelfde houder.
De toezichthouder heeft in een telefonisch interview met de houder, d.d. 02 -09-2021, hier
aanvullende informatie over ontvangen.
De houder verklaart dat de ouders van de betreffende kinderen toestemming geven voor het
opvangen van hun kinderen op een andere locatie.
Er is geen ander opvangcontract of aanvulling op het bestaande opvangcontract opgesteld.
Voor een activiteit, beschreven in het pedagogisch werkplan, mogen kinderen tijdelijk de
basisgroep cq locatie verlaten. Ook kan er middels een toestemmingsverklaring toestemming
gegeven worden voor opvang in een tweede basisgroep. De toestemmingverklaring volstaat echter
niet voor het gebruik van locatie overstijgende opvang.
Het is niet toegestaan zonder bijvoorbeeld een tweede overeenkomst kinderen op te vangen op
een andere locatie (met een ander LRK-nummer).
Herstelaanbod:
Op september 2021 heeft de toezichthouder de houder een herstelaanbod gedaan. Het
herstelaanbod omvat de volgende maatregelen:
.."Er is op sommige (maandag)middagen sprake van locatie-overstijgende opvang zonder dat dit
contractueel is vastgelegd. Hetgeen hierover beschreven staat in het pedagogisch beleidsplan, is
tevens niet conform de werkwijze in de praktijk. Zowel hetgeen beschreven staat in het
pedagogisch werkplan, alsmede de werkwijze in de praktijk zijn wettelijk niet toegestaan".
De houder dient hetgeen beschreven is in haar pedagogisch beleidsplan, in overeenstemming te
brengen met de werkwijze in de praktijk. Tevens dient de werkwijze aan de wettelijke vereisten te
voldoen.
Indien de houder locatie overstijgend blijft opvangen, dan dient dit contractueel te worden
vastgelegd tussen houder en ouder.
Voortgang:
De toezichthouder heeft d.d. 09-09-2021 het aangepaste pedagogisch werkplan van de houder
ontvangen.In dit werkplan staat beschreven dat de kinderen op de momenten dat BSO de
Pinksterbloem is geopend, worden opgevangen op deze locatie. De houder biedt dus geen locatieoverstijgende opvang (meer) aan.
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde na
herstelaanbod, is voldaan:
Kinderopvang geschiedt op basis van een schriftelijke overeenkomst tussen de houder van een
kindercentrum en de ouder.
(art 1.52 Wet kinderopvang )

Gebruikte bronnen



Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (telefonisch d.d. 02-09-2021)
Website (www.kindertuin.nl)
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Pedagogisch werkplan (versie: september 2021)
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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 besp roken is.
Pedagogisch beleid
Het kindercentrum beschikt over een locatiespecifiek pedagogisch werkplan (versie: augustus
2021). In dit locatiespecifieke pedagogisch werkplan staat over het onderwerp "basisgroepen /
samenvoegen" het volgende beschreven:
.."Op maandag, dinsdag en donderdag komt het voor dat er enkele kleuters zijn die nog een hele
middag vanaf 12.00 vrij zijn. Zij worden opgevangen op de Pinksterbloem en blijven samen met
kinderen van KDV. Ouders worden hiervoor schriftelijk om toestemming gevraagd,"
Tijdens de inspectie d.d. 30-08-2021 blijkt dat op dat moment een aantal kinderen tussen 12.00
uur en 14.30 uur worden opgevangen bij "BSO de Stroekeld".
Hetgeen beschreven is in het pedagogisch werkplan, is niet conform de werkwijze in de praktijk.
Tevens voldoen zowel hetgeen beschreven in het pedagogisch beleidsplan, als de werkwijze in de
praktijk niet aan de wettelijke voorwaarden die gelden voor samenvoegen van groepen c.q opvang
op een andere locatie.
Herstelaanbod
Op september 2021 heeft de toezichthouder de houder een herstelaanbod gedaan. Het
herstelaanbod omvat de volgende maatregelen:
.."Hetgeen beschreven is in het pedagogisch beleidsplan moet overeenkomen met de werkwijze in
de praktijk. Tevens dient de werkwijze te voldoen aan de daarvoor geldende wettelijke vereisten."
Voortgang:
De houder heeft op 09-09-2021 een aangepast pedagogisch werkplan overgelegd aan de
toezichthouder. Hierin is beschreven dat de kinderen worden opgevangen in een vaste basisgroep
op locatie BSO de Pinksterbloem. De houder biedt geen locatie overstijgende opvang (meer) aan.
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde na
herstelaanbod, is voldaan:
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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
Onderdeel van de jaarlijkse inspectie is een observatie van de pedagogische praktijk. Er wordt
beoordeeld of aan de voorwaarden voor verantwoorde opvang wordt voldaan.
Bij de observatie van de pedagogische praktijk maakt de inspecteur gebruik van het
Veldinstrument observatie pedagogische praktijk 4-12 jaar (versie januari 2015, GGD GHOR).
Daarin staan specifieke aspecten waarop wordt geobserveerd.
De beschrijving, die hieronder cursief is weergegeven, is aan dit instrument ontleend en tijdens het
onderzoek op locatie geconstateerd. De observatie heeft plaatsgevonden op 30 -08-2021 en heeft
ongeveer 30 minuten geduurd.
Daarna volgt een voorbeeld uit de praktijkobservatie.
Emotionele Veiligheid
De houder draagt er zorg voor dat 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.
De beroepskrachten communiceren met de kinderen.
Observatie
Op het moment van inspectie, worden de kinderen opgehaald van de naastgelegen school. In de
school is een centrale hal waar een bank staat. Eén van de beroepskrachten zit op de bank, terwijl
de andere beroepskracht kinderen ophaalt uit de verschillende lokalen. Sommige kinderen lopen
zelfstandig naar de bank in de hal. "He hoi X, ga je met ons mee? Gezellig!" Zo worden alle
kinderen op een enthousiaste manier begroet door de beroepskrachten.
Tijdens het fruit eten, valt één van de kinderen van haar kruk. Het kind huilt. De beroepskracht
gaat door haar knieën en probeert het kind te troosten. "Wil je even bij juf X op schoot?", vraagt
ze aan het kind. Het kind knikt en de beroepskracht neemt het kind op schoot. "Wil je er even een
doekje op?" Het kind blijft nog even bij de beroepskracht zitten. De andere beroepskracht zegt:
"Dat is fijn hè, dat je even bij juf op schoot mag zitten?" De beroepskracht die het kind op schoot
heeft zegt vervolgens: "Ik kan mooi met jou op schoot blijven zitten dan mag juf Y vandaag alles
doen." Het kind op schoot begint te lachen.
Persoonlijke competentie
De houder draagt er zorg voor dat de kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling
van hun motorische vaardigheden, cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve
vaardigheden om kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een
veranderende omgeving.
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De beroepskrachten ondersteunen en stimuleren de ontwikkeling van (individuele) kinderen
Observatie
Als de kinderen uit school zijn opgehaald, wachten ze samen met de beroepskrachten voor de
deur. Voordat de beroepskracht de deur opent, vraagt ze: "We gaan zo naar boven en wat gaan we
dan eerst doen?" Een aantal kinderen antwoordt dat ze eerst naar het toilet gaan, handen wassen
en dat ze daarna fruit gaan eten. De kinderen kennen het ritme en de vaste elementen in het
programma.
Sociale competentie
De houder draagt er zorg voor dat de kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen
spelenderwijs sociale kennis en vaardigheden worden bijgebracht om kinderen in staat te stellen
steeds zelfstandiger relaties met anderen op te bouwen en te onderhouden.
Positieve sfeer
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.
Observatie
Op het moment van inspectie is er een nieuwe stagiaire. De beroepskracht introduceert de
stagiaire aan de kinderen. De beroepskracht pakt vervolgens de ketting, die bij "het hulpje van de
dag" hoort. Er wordt een kind gekozen om die dag hulpje zijn. De stagiaire bedenkt een nieuwe
manier om het hulpje te kiezen. De kinderen mogen allemaal hun ogen dichtdoen en de stagiaire
loopt rond. "Niet spieken he?", zegt de beroepskracht. De ketting wordt bij een kind om de nek
gehangen. "Doe allemaal de ogen maar open", zegt de stagiaire. "Het is X!", zegt de beroepskracht
enthousiast. De kinderen hebben zichtbaar plezier. "X, wil jij de bekers dan uitdelen? Iedereen één
beker", zegt de beroepskracht tegen het kind dat hulpje is.
Overdracht normen en waarden
De houder draagt er zorg voor dat de 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.
Afspraken, regels en omgangsvormen zijn herkenbaar aanwezig en worden toegepast
Observatie
De beroepskrachten leggen uit waarom afspraken, regels en omgangsvormen belangrijk zijn. Zo
mogen de kinderen van tafel als ze het fruit op hebben én hun mond leeg hebben. Eén van de
kinderen heeft zijn mond nog niet leeg maar gaat wel van tafel. "Kom eens even terug", zegt de
beroepskracht, "jij hebt je mond nog niet leeg." "Weet je waarom ik dat zeg?", vraagt de
beroepskracht vervolgens aan het kind. Het kind schudt "nee". "Als je gaat rennen met een volle
mond kan het in je keel schieten, daarom zeg ik dat", legt de beroepskracht uit.
Een groepje kinderen speelt met een bal. De beroepskracht geeft aan dat ze mogen rollen met de
bal. Al gauw gooien en schoppen de kinderen ook tegen de bal. Nadat de beroepskracht de
kinderen nog een keer heeft gewezen op de afspraak om alleen te rollen met de bal, pakt ze de bal
en geeft duidelijk aan dat de kinderen niet binnen mogen gooien of schoppen met de bal.
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De kinderen wijzen naar elkaar. De beroepskracht zegt: "Ik wil geen geklik, ik zeg wat ik zie. Ik
geeft jullie de bal en dan mogen jullie het nog een keer proberen, binnen rollen met de bal."
Conclusie
De houder voldoet aan de getoetste voorwaarde betreffende de pedagogische praktijk.
Gebruikte bronnen




Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (telefonisch d.d. 02-09-2021)
Observatie(s)
Pedagogisch werkplan (versie: september 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
Op het moment van inspectie, maandagmiddag 30 augustus 2021, is bij BSO de Pinksterbloem één
vaste beroepskracht werkzaam. Daarnaast is er een stagiaire werkzaam op deze locatie. Sinds de
vorige inspectie zijn er geen nieuwe beroepskrachten in dienst getreden.
De toezichthouder heeft gecontroleerd en vastgesteld dat de beroepskracht die op het moment van
inspectie werkzaam was, alsmede de stagiaire, geregistreerd en gekoppeld zijn aan de houder in
het personenregister kinderopvang.
Conclusie
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden inzake verklaring omtrent het gedrag en
personenregister kinderopvang.
Opleidingseisen
Het beroepsdiploma van de beroepskracht die op het moment van inspectie werkzaam wa s is
beoordeeld en akkoord bevonden. Het diploma van de pedagogisch coach is tijdens een eerdere
inspectie op een andere locatie van dezelfde houder reeds beoordeeld en akkoord bevonden.
Conclusie
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden inzake de o pleidingseisen.
Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
Voor het berekenen van de beroepskracht-kindratio wordt gebruik gemaakt van de rekentool:
1ratio.nl (in opdracht van het ministerie van SZW ontwikke ld op basis van afspraken tussen de
Brancheorganisatie Kinderopvang en de belangenvereniging van ouders: BOinK).
Op het moment van inspectie worden er 8 kinderen opgevangen. Zij worden begeleid door één
beroepskracht en een stagiaire.
Conclusie
Aan de getoetste voorwaarde wordt voldaan.
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Stabiliteit van de opvang voor kinderen
BSO de Pinksterbloem staat in het Landelijk Register Kinderopvang geregistreerd met 16
kindplaatsen. De kinderen worden opgevangen in één basisgroep.
Conclusie
Aan de getoetste voorwaarden wordt voldaan.
Gebruikte bronnen





Observatie(s)
Personenregister Kinderopvang
Diploma/kwalificatie beroepskracht
Pedagogisch werkplan (versie: september 2021)
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Overzicht getoetste inspectie-items
Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving en maatregelen covid-19
Administratie
Kinderopvang geschiedt op basis van een schriftelijke overeenkomst tussen de houder van een
kindercentrum en de ouder.
(art 1.52 Wet kinderopvang )

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 w aarin
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 z ijn:
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
14 van 19
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 30 -08-2021
de Pinksterbloem te Rijssen

opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie 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 )
Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het
personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder van een kindercentrum kan de
persoon zijn werkzaamheden aanvangen.
(art 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang )
Opleidingseisen
Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent
aangevangen cao Kinderopvang.
Een beroepskracht meertalige buitenschoolse opvang beschikt daarbij over een bewijsstuk waaruit
blijkt dat hij de Duitse, Engelse of Franse taal voor de deelvaardigheden gesprekken voeren, lezen,
luisteren en spreken beheerst op ten minste niveau B2 van het Europees Referentiekader (ERK)
voor talen.
(art 1.50 lid 1 en 2 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 re cent aangevangen cao Kinderopvang.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; 9a lid 3 Regeling 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;
- gedurende de buitenschoolse opvang maximaal een derde deel van het totaal minimaal aantal op
het kindercentrum in te zetten beroepskrachten besta at uit beroepskrachten in opleiding of
stagiairs. Het minimaal op het kindercentrum in te zetten aantal 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.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2, 3, 4 en 8 Besluit kwaliteit kinderopvang; art
9c Regeling Wet kinderopvang )
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Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Bij buitenschoolse opvang vindt de opvang plaats in basisgroepen. Een kind wordt opgevangen in
één basisgroep. De maximale grootte van de basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in
bijlage 1, onderdeel b van het Besluit kwaliteit kinderopvang.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening

: de Pinksterbloem

Website

: http://www.dekindertuin.nl

Vestigingsnummer KvK

: 000037673009

Aantal kindplaatsen

: 16

Gegevens houder
Naam houder

: Christelijke Opvang de Kindertuin BV

Adres houder

: De Stroekeld 2

Postcode en plaats

: 7462 ZB Rijssen

KvK nummer

: 60381221

Aansluiting geschillencommissie

: Ja

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD

: GGD Twente

Adres

: Postbus 1400

Postcode en plaats

: 7500 BK Enschede

Telefoonnummer

: 053-4876700

Onderzoek uitgevoerd door

: N. Rietman

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente

: Rijssen-Holten

Adres

: Postbus 244

Postcode en plaats

: 7460 AE RIJSSEN

Planning
Datum inspectie

: 30-08-2021

Opstellen concept inspectierapport

: 14-09-2021

Zienswijze houder

: Niet van toepassing

Vaststelling inspectierapport

: 16-09-2021
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Verzenden inspectierapport naar houder

: 16-09-2021

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 16-09-2021

Openbaar maken inspectierapport

: 07-10-2021
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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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