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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.
Tijdens deze inspectie zijn niet alle domeinen en de daarbij behorende voorwaarden beoordeeld,
omdat er sprake is van een zogeheten risicogestuurd toezicht (RGT). De domeinen en de daarbij
behorende voorwaarden die bij deze inspectie worden getoetst richten zich primair op de kwaliteit
van de dagelijkse praktijk.

Beschouwing

Deze beschouwing beschrijft de resultaten van dit jaarlijks onderzoek. Na de feiten over het
kindercentrum en de inspectiegeschiedenis, volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden
elders in het rapport per getoetst inspectie-item verder uitgewerkt.
Feiten over het kindercentrum
Sport BSO Hengelo Bataafse Kamp (BSO) is gevestigd aan de Bataafse Kamp 6 te Hengelo.
De BSO is onderdeel van 'Kindercentrum Twente B.V.' en heeft een registratie in het Landelijk
register kinderopvang voor 60 kindplaatsen.
De opvang vindt momenteel plaats in vijf basisgroepen, waarin kinderen in de leeftijd van 4-12
jaar oud worden opgevangen.
Het pand waarin Sport BSO Bataafse Kamp zich bevindt, heeft (deels) een anti-kraak bestemming.
De houder huurt een gedeelte van dit pand van een landelijk vastgoed bedrijf. Op het adres waar
de BSO is gevestigd zijn ook vijf personen woonachtig. Zij hebben geen verbintenis met de houder.
Tijdens een voorgaand incidenteel onderzoek heeft de toezichthouder de situatie in kaart gebracht.
Inspectiegeschiedenis

07-04-2016, jaarlijks onderzoek. De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden.

19-01-2017, jaarlijks onderzoek. De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden.

22-11-2018, jaarlijks onderzoek. De houder voldoet, na overleg en overreding, aan de
getoetste voorwaarden.

07-02-2019, incidenteel onderzoek. De houder voldoet niet aan de getoetste voorwaarden. Er
zijn tekortkomingen geconstateerd ten aanzien van het item 'Verklaring omtrent het gedrag en
personenregister kinderopvang'.
Bevindingen op hoofdlijnen
De houder voldoet niet aan alle voorwaarden die tijdens dit jaarlijks onderzoek zijn beoordeeld. De
tekortkomingen die tijdens het voorgaande incidenteel onderzoek zijn geconstateerd ten aanzien
van het item 'Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang', blijven bestaan.

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
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'Pedagogisch klimaat'. Per aspect
worden eerst de gegevens beschreven over het kindercentrum. Daarna volgt een oordeel op basis
van de wettelijke criteria.

Pedagogisch beleid
De houder heeft een pedagogisch beleidsplan opgesteld voor buitenschoolse opvang Bataafse
Kamp. In het pedagogisch beleidsplan, versie april 2019, is de locatiespecifieke werkwijze van de
buitenschoolse opvang beschreven.
Het pedagogisch beleidsplan is op de locatie aanwezig. Daarnaast is het beleidsplan
digitaal inzichtelijk voor de beroepskrachten.
De houder draagt er zorg voor dat in de buitenschoolse opvang conform het pedagogisch
beleidsplan wordt gehandeld.
Conclusie
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarde betreffende het pedagogisch beleid.

Pedagogische praktijk
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. Daarna volgt een voorbeeld uit de praktijkobservatie.
Het pedagogisch handelen van de beroepskrachten is beoordeeld aan de hand van observaties
die op donderdagmiddag 17 oktober 2019 hebben plaatsgevonden.
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 1
De beroepskrachten hebben gesprekjes met kinderen waarbij beiden bijdragen aan de voortgang
en inhoud van het gesprek (dialoog). Zij sluiten meestal op passende wijze aan op de situatie en/of
de vraag van een kind. Er is verbaal en non-verbaal contact. Zo informeren de beroepskrachten
tijdens het eet- en drinkmoment bij de kinderen of zij het leuk hebben gehad die middag en wat ze
hebben gedaan. Wanneer een kind trots vertelt te hebben gewonnen bij een spel, complimenteert
de beroepskracht het kind: "Toppertje, toppertje!"
Observatie 2
Het moment van vertrek (kinderen) verloopt rustig en goed georganiseerd. De beroepskrachten
hebben een duidelijke taakverdeling (wie ontvangt ouder, begeleidt kind bij vertrek, houdt zicht op
de aanwezige kinderen). De beroepskrachten nemen van ieder afzonderlijk kind afscheid met een
persoonlijke opmerking of groet. Zo is tijdens de observatie te zien dat een kind wordt opgehaald
van de BSO. De beroepskracht gaat, samen met het kind, in gesprek met de ouder. Wanneer het
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kind vertrekt zegt de beroepskracht: “Nou veel plezier dan hè vanavond, X.” Hiermee doelend op
een activiteit die het kind samen met de ouder gaat ondernemen.
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, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een
veranderende omgeving.
Beroepskrachten ondersteunen en stimuleren de ontwikkeling van (individuele) kinderen.
Observatie 1
De beroepskrachten organiseren en benutten het programma voor uitdaging, stimulans, avontuur
en plezier. Kinderen krijgen de kans om zichzelf en elkaars kunnen te ontdekken. De
beroepskrachten plannen 'speelwerkactiviteiten' met een doel.
Tijdens de observatie is te zien dat de beroepskrachten de kinderen zelf hun mogelijkheden
laten ontdekken en ze hun gang laten gaan, maar daarnaast wel richting geven aan het spel en de
ervaringskansen van kinderen. Zo kijkt een beroepskracht mee, terwijl een groep kinderen een
spel speelt. Tussendoor geeft de beroepskracht af en toe een aanwijzing wanneer nodig of ter
stimulans. De kinderen spelen echter voornamelijk zelfstandig het spel. De beroepskracht moedigt
de kinderen aan en geeft af en toe een compliment.
Een andere groep kinderen doet met een beroepskracht een activiteit in de gymzaal met de ringen.
Een kind vraagt aan de beroepskracht: “Wil jij me duwen?” De beroepskracht reageert hierop door
te zeggen: “Volgens mij kun jij het al heel goed zelf!” Ook een ander kind vraagt aan de
beroepskracht om haar te duwen. De beroepskracht stimuleert het kind het zelf te proberen:
"Probeer het zelf maar."
Er is wederzijdse interactie tussen beroepskrachten en individuele kinderen.
Observatie 2
De beroepskrachten herkennen de signalen van individuele kinderen, kunnen deze correct
interpreteren en sluiten hier tijdig en op een gepaste manier op aan. Zij laten actief merken dat zij
het kind begrijpen en reageren daar adequaat op. Tijdens een spel in de gymzaal legt de
beroepskracht de spelregels uit. Daarbij beantwoordt de beroepskracht vragen van de kinderen en
doet onderdelen van het spel voor ter verduidelijking. Eén van de kinderen kijkt wat
gelaten/onzeker toe. Wanneer het spel is gestart wordt dit kind al snel (als eerste) afgegooid met
een bal. Het kind lijkt te twijfelen of hij al dan niet af is en oogt onzeker over wat vervolgens te
doen. De beroepskracht wijst het kind erop dat hij af is, waarna hij op de bank gaat zitten. De
beroepskracht gaat vervolgens, zonder iets te zeggen, naast het kind zitten om vanuit die positie
de andere kinderen te blijven coachen en aan te moedigen tijdens het spel. Het kind voelt zich
gezien en begrepen.
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, teneinde kinderen in staat te
stellen steeds zelfstandiger relaties met anderen op te bouwen en te onderhouden.
De kinderen zijn deel van de groep.
Observatie 1
De beroepskrachten zetten gerichte activiteiten en materialen in om kinderen te laten samenspelen
en moedigen de interactie tussen leeftijds- en/of groepsgenootjes aan. Hierbij stimuleren zij de
kinderen tot overleg, afstemmen, van elkaar leren en samenspelen. Dit doen zij door onder andere
zelf het goede voorbeeld te geven. Tijdens een spel in de gymzaal wordt een beroepskracht door
haar collega en een groep kinderen uitgenodigd om mee te doen met een spel dat zij aan het
spelen zijn. Beide beroepskrachten voegen zich vervolgens bij een team. Wanneer één van
de beroepskrachten de bal heeft, stemt zij non-verbaal af naar welk kind zij de bal wil gaan gooien.
Zij enthousiasmeert de kinderen en roept hen op tot samenspel: "Goed samenspelen hè jongens!"
Hierbij geeft zij zelf het goede voorbeeld door de bal af te spelen naar een kind. De
beroepskrachten maken samen met de kinderen plezier. Ook complimenteert een beroepskracht de
kinderen uit het andere team: "Wat zijn jullie goed!"
Overdracht normen en waarden
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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 1
De beroepskrachten begeleiden (nieuwe) kinderen actief bij het leren kennen en omgaan met de
afspraken in de groep. Zij leggen uit wat er van het kind verwacht wordt. Zij geven aan welk
gedrag bij welke situatie hoort in termen van 'wat er wèl mag'. Zo wordt er met betrekking tot een
activiteit tijdens de observatie, gebruik gemaakt van een gymzaal op een externe locatie. De
gymzaal bevindt zich op loopafstand van de BSO. Na de activiteit maakt de groep kinderen zich
klaar om terug te lopen naar de BSO. De beroepskracht vraagt of alle kinderen hun hesjes
aanhebben. Vervolgens controleert de beroepskracht of de kinderen zich de afspraak nog
herinneren met betrekking tot het naar boven lopen wanneer ze terug zijn bij de BSO en vraagt:
“Wie weet nog hoe we straks naar boven moeten lopen?" De kinderen reageren door hun vinger op
te steken. Eén van de kinderen antwoordt: “Aan de kant van de leuning vasthouden." Hierop
vraagt de beroepskracht nog wat door en benoemt zelf de gemaakte afspraak nogmaals. Hij
stimuleert de kinderen om zich hieraan te houden door aan te geven dat hij straks gaat kijken of
dit ook lukt.
Na deze uitleg vraagt de beroepskracht de kinderen om in tweetallen een rij te vormen zodat ze
terug kunnen lopen naar de BSO, wat op georganiseerde wijze verloopt.
Conclusie
Er wordt voldaan aan de voorwaarde inzake de pedagogische praktijk.

Gebruikte bronnen





Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevr. Kamans)
Interview (beroepskrachten)
Observatie(s) (in de binnenruimtes en gymzaal op externe locatie)
Pedagogisch beleidsplan (versie april 2019)

Personeel en groepen
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'Personeel en groepen'. Per aspect
worden eerst de gegevens beschreven over het kindercentrum. Daarna volgt een oordeel op basis
van de wettelijke criteria.

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
Tijdens de huidige inspectie is van twee nieuwe beroepskrachten de registratie en koppeling in het
personenregister kinderopvang gecontroleerd. Daarnaast zijn steekproefsgewijs enkele koppelingen
van de vaste beroepskrachten beoordeeld. Onderdeel van de steekproef waren de aanwezige
beroepskrachten op het moment van de inspectie. De genoemde beroepskrachten zijn allemaal
geregistreerd in het personenregister kinderopvang en gekoppeld aan de houder.
Er zijn op het moment van de inspectie geen stagiaires, invalkrachten en/of vrijwilligers werkzaam
bij buitenschoolse opvang Bataafse Kamp. Ook wordt er geen gebruik gemaakt van taxichauffeurs.
Incidenteel onderzoek
Op verzoek van de gemeente Hengelo heeft er op 7 februari 2019 een incidenteel onderzoek
plaatsgevonden. Uit de PRK verificatie is destijds gebleken dat er vijf personen woonachtig zijn op
hetzelfde adres waar Sport BSO Hengelo Bataafse Kamp is gevestigd. Zij zijn niet geregistreerd in
het personenregister kinderopvang en tevens niet gekoppeld aan de houder.
Huidige situatie
De houder huurt een gedeelte van dit pand van een landelijk vastgoed bedrijf. Het pand heeft
(deels) een anti-kraak bestemming gekregen. Vanuit deze hoedanigheid zijn de vijf personen
momenteel nog steeds woonachtig op dit adres. Zij hebben geen verbintenis met de houder.
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De situatie in de praktijk is op het moment als volgt:
De BSO heeft in het pand een eigen gedeelte met een aparte toegangsdeur. De ruimte (hal) waar
men binnenkomt grenst aan een gang. In de gang zijn de bovengenoemde personen
aanwezig/woonachtig. Deze gang en de BSO worden gescheiden door een tussendeur. Deze
tussendeur is afgesloten middels een (hang)slot, waarbij zowel de BSO als de officiële eigenaar van
het pand, beschikken over de sleutel aldus de locatiemanager.
De groepsruimten van de BSO zijn gevestigd op de eerste verdieping van het pand, waar eenzelfde
gang als beneden toegang verleent tot de rest van het gebouw. Deze toegangsdeur is eveneens
afgesloten middels een (hang)slot.
De bewoners en de kinderen van de BSO hebben via de inpandige deuren op dit moment geen
toegang tot elkaar.
In het document 'Huisregels personeel' is de werkwijze omtrent het gesloten houden van de
tussendeuren beknopt beschreven. Ook staat beschreven dat de BSO het beheer heeft over de
sloten/sleutels. De beroepskrachten zijn op de hoogte gebracht van deze werkwijze, zo vertelt de
locatiemanager.
Tijdens het inspectiebezoek is gebleken dat er nog een deur uitkomt in de hal van de BSO. De
ruimte waar deze deur toegang toe geeft wordt niet gebruikt door de houder. Na deze bevinding
heeft de houder deze deur ook afgesloten, zodat de BSO voor eventuele bewoners/mensen die zich
in het pand bevinden niet toegankelijk is via inpandige toegangsdeuren.
Conclusie
Er wordt niet voldaan aan de getoetste voorwaarden inzake verklaring omtrent het gedrag en
personenregister kinderopvang.
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is
voldaan:
In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn:
a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum;
b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een
uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een
onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden
opgevangen;
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder exploiteert en waar
kinderen worden opgevangen;
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over
de kinderen die worden opgevangen;
e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd
hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn
of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres.
Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e
ingeschreven in het personenregister kinderopvang.
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang)
De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling met de in artikel 1.50 derde lid van
de wet genoemde personen inclusief hemzelf.
(art 1.48d lid 3 Wet kinderopvang)
Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het
personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder van een kindercentrum kan de
persoon zijn werkzaamheden aanvangen.
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang)

Opleidingseisen
De toezichthouder heeft de diploma's beoordeeld van twee beroepskrachten die na de voorgaande
inspectie in dienst zijn getreden. Tevens zijn middels een steekproef enkele diploma's ingezien.
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Onderdeel van de steekproef waren vier beroepskrachten die ten tijde van de inspectie werkzaam
waren.
Pedagogisch beleidsmedewerkers
De locatiemanager verklaart dat zij een tijdelijk pedagogisch coach heeft aangesteld. Zij is
recentelijk geslaagd voor haar opleiding, echter de diploma uitreiking heeft nog niet
plaatsgevonden. Daarom kan de toezichthouder het diploma tijdens de huidige inspectie niet
beoordelen.
Conclusie
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarde. De beroepskrachten beschikken over een voor de
werkzaamheden passende opleiding en bewijsstukken.

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
Voor het berekenen van de beroepskracht-kindratio wordt gebruikgemaakt van de rekentool:
1ratio.nl (in opdracht van het ministerie van SZW ontwikkeld op basis van afspraken tussen de
Brancheorganisatie Kinderopvang en de belangenvereniging van ouders: BOinK).
Ten tijde van de inspectie werden er in totaal 51 kinderen opgevangen. Zij werden begeleid door 6
beroepskrachten.
Conclusie
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarde inzake het aantal beroepskrachten.

Stabiliteit van de opvang voor kinderen
De houder kan bij buitenschoolse opvang Bataafse Kamp maximaal 60 kinderen opvangen.
De kinderen worden opgevangen in vijf basisgroepen en zijn ingedeeld op basis van hun leeftijd.
Deze indeling is zichtbaar naast de toegangsdeur van de BSO, waar de lijsten van de groepen zijn
opgehangen.
Elke groep wordt begeleid door een (vaste) beroepskracht. Daar het hier een sport BSO betreft en
de kinderen voornamelijk in twee gymzalen (waarvan één inpandig en één extern) aan het sporten
en spelen zijn, hebben de beroepskrachten onderling overleg over welke beroepskrachten op welk
moment waar in het pand aanwezig zijn.
Uit een interview met een beroepskracht blijkt dat zij er, door deze manier van werken, zorg voor
dragen dat er op alle plekken waar de kinderen kunnen/mogen komen een beroepskracht aanwezig
is. Dit geldt ook voor de hal beneden. Hier mogen de kinderen niet spelen, maar gezien de
inrichting/indeling van het pand is hiervoor gekozen zodat er toezicht is op de kinderen die zich
verplaatsen door het pand.
Conclusie
De houder voldoet aan de voorwaarde inzake de stabiliteit van de opvang voor kinderen.

Gebruikte bronnen







Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevr. Kamans)
Interview (beroepskrachten)
Observatie(s) (in de binnenruimtes en gymzaal op externe locatie)
Personen Register Kinderopvang
Diploma(s)/kwalificatie(s) beroepskrachten
Huisregels personeel
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum
draagt er zorg voor dat in de buitenschoolse opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt
gehandeld.
(art 1.49 lid 1 en 2, 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Pedagogische praktijk
In het kader van het bieden van verantwoorde buitenschoolse opvang, draagt de houder van een
kindercentrum er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin
kinderen zich bevinden:
a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de
autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt
geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen
voelen;
b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden,
cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat
te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving;
c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en
vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties
met anderen op te bouwen en te onderhouden;
d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen
aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met
anderen en een actieve participatie in de maatschappij.
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 11 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn:
a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum;
b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een
uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een
onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden
opgevangen;
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder exploiteert en waar
kinderen worden opgevangen;
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over
de kinderen die worden opgevangen;
e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd
hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn
of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres.
Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e
ingeschreven in het personenregister kinderopvang.
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang)
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De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling met de in artikel 1.50 derde lid van
de wet genoemde personen inclusief hemzelf.
(art 1.48d lid 3 Wet kinderopvang)
Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het
personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder van een kindercentrum kan de
persoon zijn werkzaamheden aanvangen.
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang)
Opleidingseisen
Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent
aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.
Een beroepskracht meertalige buitenschoolse opvang beschikt daarbij over een bewijsstuk waaruit
blijkt dat hij de Duitse, Engelse of Franse taal voor de deelvaardigheden gesprekken voeren, lezen,
luisteren en spreken beheerst op ten minste niveau B2 van het Europees Referentiekader (ERK)
voor talen.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9a lid 1
en 2 Regeling Wet kinderopvang)
Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat
wordt opgevangen, met dien verstande dat:
- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige
kinderen in een basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in bijlage 1, onderdeel b, bij het
besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;
- Indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de basisgroep
verlaten, leidt dit niet tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit
buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten, ten
opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit;
- in afwijking hiervan op grond van het Besluit kwaliteit kinderopvang art.16 lid 4 minder
beroepskrachten zijn ingezet.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang)
Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Bij buitenschoolse opvang vindt de opvang plaats in basisgroepen. Een kind wordt opgevangen in
één basisgroep. De maximale grootte van de basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in
bijlage 1, onderdeel b van het Besluit kwaliteit kinderopvang.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen

Gegevens houder

Naam houder
Adres houder
Postcode en plaats
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

: Sport BSO Hengelo Bataafse Kamp
: http://www.sportbsohengelo.nl
: 60

:
:
:
:
:

Kindercentrum Twente B.V.
Schalkburgerstraat 25
7551GS Hengelo
63583127
Ja

:
:
:
:
:

GGD Twente
Postbus 1400
7500BK Enschede
053-4876700
Renske Keuken

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Onderzoek uitgevoerd door

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

Planning

Datum inspectie
Opstellen concept inspectierapport
Zienswijze houder
Vaststelling inspectierapport
Verzenden inspectierapport naar houder
Verzenden inspectierapport naar
gemeente
Openbaar maken inspectierapport

: Hengelo (O)
: Postbus 18
: 7550AA HENGELO OV

:
:
:
:
:
:

17-10-2019
07-11-2019
Niet van toepassing
02-12-2019
05-12-2019
05-12-2019

: 26-12-2019
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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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