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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 gedaan op basis van risicogestuurd toezicht. 

De GGD’en in Nederland werken volgens een model 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. 

 

Tijdens dit onderzoek bij BSO Wieblwagen zijn alle voorwaarden die op deze locatie van toepassing 

zijn beoordeeld.  

 

Beschouwing 

Deze beschouwing beschrijft de resultaten van dit onderzoek. Na de feiten over het kindercentrum 

(en de inspectiegeschiedenis), volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden elders in het 

rapport per domein verder uitgewerkt. 

 

Feiten over het kindercentrum 

Buitenschoolse opvang (BSO) De Wiebelwagen, onderdeel van een particuliere organisatie, biedt 

voor- en naschoolse opvang aan maximaal 16 kinderen in de leeftijd van vier jaar tot de leeftijd 

waarop de basisschool voor die kinderen eindigt. De BSO is gevestigd in de Julianaschool in 

Ederveen. Naast deze locatie bestaat De Wiebelwagen uit nog twee andere kinderopvanglocaties, 

onder andere in de regio Amersfoort. 

 

Inspectiegeschiedenis 

 Tijdens de jaarlijkse onderzoeken in 2015, 2016 en 2017 voldeed de locatie aan de 

onderzochte voorwaarden. 

 Tijdens het jaarlijks onderzoek in 2018 is herstelaanbod gegeven op het pedagogisch beleid 

waarna de locatie aan de voorwaarden voldeed. 

 Tijdens het jaarlijks onderzoek in 2019 voldeed de locatie niet op de volgende domeinen: 

Registratie, wijzigingen en administratie, Personeel en groepen, Veiligheid en gezondheid, 

Accommodatie. De meeste tekortkomingen zijn binnen een herstelaanbod opgeheven. De 

gemeente heeft in een brief dd. 3 juli 2019 een aanwijzing gegeven op de twee voorwaarden 

die -in verband met de aard daarvan- niet hersteld konden worden. 

 Tijdens het nader onderzoek op 29-07-2019 zijn de tekortkomingen, eerder in het jaar, op de 

items Personeel en Groepen en Wijzigingen en administratie opgeheven. 

 

Bevindingen op hoofdlijnen 

Tijdens het inspectiebezoek heeft de medewerker alle voorhanden informatie verstrekt en was er 

een duidelijk beeld van de dagelijkse praktijk. Er is een herstelaanbod gedaan op domein Veiligheid 

en gezondheid en Ouderrecht. Na herstelaanbod voldoet de locatie aan alle voorwaarden. 

 

Conclusie: 

Geconcludeerd kan worden dat men bij BSO De Wiebelwagen aan de Schoolstraat 1 in Ederveen, 

na herstelaanbod, aan de getoetste voorwaarden van de Wet kinderopvang (Wko) voldoet. 

Meer informatie vindt u bij de toelichtingen in het rapport. 
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Herstelaanbod 

Tijdens het onderzoek is een herstelaanbod gedaan voor voorschriften die niet nageleefd werden. 

Dit betreft de volgende domeinen: Veiligheid en gezondheid, Ouderrecht. 

In het rapport wordt dit verder toegelicht onder het betreffende domein. 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 

 



 

5 van 16 

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 22-06-2020 

BSO De Wiebelwagen te Ederveen 

 

Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 
 

De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 

 

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

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

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

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

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

 

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

beleid. 

 

 

 Pedagogisch beleid 

De houder hanteert een algemeen pedagogisch beleidsplan(Blij dat jij er bent versie 2020), waarin 

het binnen de organisatie geldende beleid staat. Daarnaast hanteert elke locatie haar eigen 

pedagogisch werkplan (Ouder ABC, alle info voor BSO Ederveen) met het locatiegebonden beleid. 

De beroepskracht is op de hoogte van de inhoud en handelt daarnaar. 

Daarmee is aan de gestelde voorwaarde voldaan. 

 

 

Pedagogische praktijk 

Inleiding 

De wijze 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. 

 

Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van 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 geldend voor alle kinderen in de kinderopvang (Riksen Walraven 2000; van 

IJzendoorn e.a. 2004): 

 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;   

 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;   

 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;   

 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.   
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Per basisdoel staat in het veldinstrument ‘observatie kindercentrum’ een aantal observatiecriteria 

waar de toezichthouder op let tijdens de observatie. Aan de hand van indicatoren uit dit 

veldinstrument heeft de toezichthouder de pedagogische praktijk beoordeeld. Indicatoren uit dit 

veldinstrument worden cursief weergegeven.  

Alle basisdoelen zijn tijdens de observatie duidelijk waargenomen. Een aantal basisdoelen worden 

middels een voorbeeld uit de praktijk hieronder beschreven. 

  

Feiten 

De observatie vind plaats in de middag, vanaf het moment dat de kinderen uit school komen. De 

kinderen komen allemaal zelfstandig vanuit de klassen naar de BSO ruimte. De kinderen gaan 

eerst allemaal rondom een tafel zitten en krijgen sap aangeboden. Er worden 12 kinderen 

verwacht, maar 1 kind komt uiteindelijk niet wegens verkoudheid. Er zijn 2 beroepskrachten 

(Waarvan 1 een invalkracht) aanwezig. 

 

Indicator 

Respectvol contact                                              

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. 

 

In de praktijk 

Als de kinderen binnen komen begroet de beroepskracht de kinderen. Er vinden gesprekjes plaats 

tussen de beroepskracht en het kind. Soms gaat het om iets praktisch en soms om een 

belangstellende vraag. Tijdens het drinken sluit een tweede beroepskracht aan. Zij is iets later 

i.v.m. file. 

Er vinden gesprekjes plaats tussen de kinderen en de beroepskrachten over zwemles ( welke zwem 

diploma's kinderen hebben) en over de sportkleding die een beroepskracht draagt. Er hangt een 

ontspannen sfeer in de groep. 

 

Indicator 

Structuur en flexibiliteit                                     

Er is een programma met routines en activiteiten in een herkenbare en vertrouwde volgorde. Het 

biedt houvast voor kinderen. Het laat ruimte voor (enige) flexibiliteit voor onvoorziene situaties, 

uitloop van geplande activiteiten of voorkeur-activiteiten van 

kinderen. 

 

In de praktijk 

Als de BSO kinderen allemaal aanwezig zijn, wordt er gezamenlijk rondom een tafel iets 

gedronken. Na het drinken mogen de kinderen vrij spelen, maar dit keer wordt er eerst een 

verjaardag gevierd van een kind. Er wordt gezongen en het kind deelt een traktatie uit. Nadat de 

kinderen klaar zijn met het eten en drinken mogen zij of buiten spelen (onder begeleiding van een 

beroepskracht) of binnen spelen. Een aantal kinderen besluiten buiten spelen en een aantal 

kinderen spelen liever binnen met de Barbie poppen en een kind speelt een spelletje aan tafel. 

Zowel binnen als buiten is een beroepskracht aanwezig. 

 

Indicator 

Kwaliteit spelmateriaal                                        

Er is (binnen en buiten) voldoende spelmateriaal voor de verschillende ontwikkelingsgebieden en 

leeftijdsgroepen. Er is gesloten en open spelmateriaal waar kinderen mee kunnen ontdekken en 

fantaseren. Er zijn (enkele) specifieke speelhoeken/-gebieden (bv computerhok, 

bouwmateriaalhoek, werkplaats met gereedschap). 
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In de praktijk 

De kinderen worden opgevangen in een ruimte in de school (aula). Dit is een ruime ruimte. Een 

gedeelte is gescheiden met tafels. Er ontstaat hierdoor een gezellige gedeelte waar een lage tafel 

aanwezig is, met daarom heen bankjes en stoelen. Verder is er een zithoekje aanwezig en 3 kasten 

met verschillende spelletjes en knutselmaterialen. Deze kasten zorgen er tevens voor dat kinderen 

niet kunnen komen bij spullen van school. Als kinderen een spelletje willen spelen of iets creatiefs 

willen doen, dan kan er gebruik worden gemaakt van de grote tafels. 

 

In de ruimte is verder een aantal bakken met constructie/bouw materiaal aanwezig en een groot 

poppenhuis met spullen. 

Buiten mogen de kinderen gebruik maken van een plein, aansluitend aan de BSO ruimte, of van 

het schoolplein van school. 

 

Indicator 

Sociale oefenplaats                                             

De beroepskrachten spreken kinderen aan op hun omgang met elkaar en de beroepskrachten, bij 

het aangaan en uitvoeren van activiteiten. 

Kinderen worden aangezet tot sociaal gedrag (bv elkaar helpen, op je beurt wachten, anderen 

laten uitpraten). 

 

Tijdens de observatie is te zien dat er regels zijn in de groep. Kinderen worden aangesproken op 

het wassen van hun handen en het goed zitten op hun stoel. Tijdens het zingen van 

een verjaardagslied begint een kind vreemd te zingen. De beroepskracht spreekt het kind hierop 

aan en vertelt hem dat dit niet leuk is en dat hij het waarschijnlijk ook niet leuk zou vinden als dit 

bij hem zou worden gedaan. Vervolgens zingt het kind mee met de rest van de kinderen. 

 

Conclusie 

Op basis van onder ander bovenstaande observaties en de interviews met de beroepskrachten kan 

geconcludeerd worden dat de houder zorg draagt voor de uitvoering van het pedagogisch 

beleidsplan.  

Er wordt pedagogisch verantwoorde buitenschoolse opvang geboden. 
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Personeel en groepen 
 

De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 

 

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

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

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

 

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

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

 

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

 

 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De 2 beroepskrachten zijn geregistreerd in het Personenregister Kinderopvang (PRK) en zijn 

gekoppeld aan de houder. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de gestelde voorwaarden. 

 

Opleidingseisen 

De 2 beroepskrachten  en de pedagogisch beleidsmedewerker beschikken over een voor de 

werkzaamheden passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao 

Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de gestelde voorwaarden. 

 

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

stagiaires 

 

De beroepskracht-kindratio is beoordeeld op grond van het aantal aanwezige kinderen en 

beroepskrachten op 22-06-2020. Daarnaast zijn de presentielijsten en personeelsroosters van 

week 25 ingezien. 

Op grond hiervan kan geconcludeerd worden dat er voldoende beroepskrachten zijn ingezet voor 

het aantal aanwezige kinderen. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de gestelde voorwaarden. 
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Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De toezichthouder heeft op houderniveau de gegevens over 2019 en 2020 opgevraagd. Op grond 

hiervan heeft de toezichthouder de urenverdeling over de kindercentra op aannemelijkheid 

beoordeeld, gesplitst in uren voor beleidsvoornemens en coaching voor zowel 2019 als 2020. Uit de 

urenverdeling van de houder blijkt dat de vastlegging aan de volgende aspecten heeft voldaan: 

 De urenverdeling is jaarlijks, per kindercentrum en schriftelijk opgesteld. 

 De houder heeft deze urenverdeling per kindercentrum inzichtelijk gemaakt voor 

beroepskrachten en ouders.  

 De houder heeft in de urenverdeling duidelijk onderscheid gemaakt tussen de ureninzet 

beleidsvoornemens en de ureninzet coachingsuren. 

 Uit de urenverdeling per kindercentrum blijkt dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching 

ontvangt in de uitvoering van de werkzaamheden. 

 

Uit het gesprek met beroepskrachten blijkt dat zij niet precies weet wie de Pedagogische coach is. 

(Zij noemt een drietal namen waarvan zij denkt dat dit de pedagogisch coach zou kunnen zijn). Zij 

vertelt zich niet bewust te zijn dat zij dit jaar gecoacht is door een pedagogisch 

beleidsmedewerker. 

 

Hierover is contact geweest met de houder. Zij geeft aan dat deze beroepskracht in 2019 af en toe 

ingezet is als invalkracht. Sinds maart 2020 heeft deze beroepskracht een contract gekregen. In 

verband met Corona-virus heeft er nog geen begeleiding plaats gevonden vanuit de Pedagogisch 

coach. De houder zal er zorg voor dragen dat de beroepskracht weet wie de pedagogisch coach is. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de gestelde voorwaarden. 

 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

De locatie kent 1 basisgroep voor maximaal 16 kinderen. Alle kinderen zijn in deze basisgroep 

geplaatst. De dagen dat er opvang plaats vindt, is er altijd 1 vaste medewerkster aanwezig. 

Daarmee is aan de voorwaarde voldaan 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de gestelde voorwaarden. 
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Veiligheid en gezondheid 
 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Bij deze locatie hanteert men een veiligheids-en gezondheidsbeleid (Beleid en plan van aanpak). 

Dit beleid bevat onder andere de volgende onderwerpen:  

 Voornaamste risico's (veiligheid en gezondheid) worden beschreven. 

 Er is een algemene beschrijving van de wijze waarop kinderen wordt geleerd om te gaan met 

kleine risico's (veiligheid en gezondheid). 

 grensoverschrijdend gedrag 

 Vierogenprincipe 

 Achterwachtregeling 

 Inzichtelijkheid voor alle werkzame volwassenen 

Tevens is uit het beleid op te maken hoe men het beleid actueel houdt en er sprake is van een 

cyclisch geheel. 

 

Herstelaanbod  

Uit interview met de vaste beroepskracht, blijkt dat zij niet te zijn gekwalificeerd voor het verlenen 

van eerste hulp aan kinderen conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie 

gestelde nadere regels. Zij geeft aan in september te starten me de Kinder EHBO training. Volgens 

de beroepskracht is zij in de ochtend een kwartier alleen en aan het eind van de dag. Hier is een 

herstelaanbod op gegeven. 

 

Later die week is de toezichthouder gebeld en bleek deze informatie niet juist te zijn. De directeur 

van school heeft aangegeven dat er rond die tijd ook leerkrachten aanwezig zijn op school. Omdat 

de BSO een andere ingang heeft, was de beroepskracht hiervan niet op de hoogte. Inmiddels is de 

beroepskracht hiervan op de hoogte gebracht. 

 

Conclusie   

Er wordt aan de gestelde kwaliteitseisen voldaan. 

 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde na 

herstelaanbod, is voldaan: 

De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende de buitenschoolse opvang 

te allen tijde ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van 

eerste hulp aan kinderen conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie 

gestelde nadere regels. 

(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9b 

Regeling Wet kinderopvang) 
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Ouderrecht 
 

Informatie 

Ten tijde van het inspectiebezoek staat niet het meest recente inspectierapport op de website. Hier 

is herstelaanbod op geboden en de houder heeft binnen het afgesproken termijn de meest recente 

rapport op de website geplaatst. 

  

Conclusie 

Aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan. 

 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde na 

herstelaanbod, is voldaan: 

De houder van een kindercentrum informeert ouders en personeel over het inspectierapport door 

het zo spoedig mogelijk na ontvangst op de eigen website te plaatsen op een gemakkelijk vindbare 

plaats. Indien geen website aanwezig is legt de houder een afschrift van het inspectierapport ter 

inzage op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats. 

(art 1.54 lid 2 en 3 Wet kinderopvang) 
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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. 
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(art 1.50 lid 3 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) 

 

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding 

zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; 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. 

(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) 

 
 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De houder van het kindercentrum zet de pedagogisch beleidsmedewerker voor het coachen van 

beroepskrachten bij de uitvoering van hun werkzaamheden en de totstandkoming en 

implementatie van pedagogische beleidsvoornemens voor het vereiste aantal uren in. Het minimaal 

aantal uren inzet wordt jaarlijks bepaald op grond van de rekenregels in het besluit. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 17 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum bepaalt jaarlijks, indien hij meer dan één kindercentrum 

exploiteert, de wijze waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch 

beleidsmedewerkers worden ingezet, verdeelt over de verschillende kindercentra en legt dit 

schriftelijk vast zodat dit inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. De houder geeft de 

verdeling zodanig vorm dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van 

de werkzaamheden. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 17 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij buitenschoolse opvang vindt de opvang plaats in basisgroepen. Een kind wordt opgevangen in 

één basisgroep. De maximale grootte van de basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in 

bijlage 1, onderdeel b van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 
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(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende de buitenschoolse opvang 

te allen tijde ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van 

eerste hulp aan kinderen conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie 

gestelde nadere regels. 

(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9b 

Regeling Wet kinderopvang) 

 

Ouderrecht 

 

Informatie 

De houder van een kindercentrum informeert ouders en personeel over het inspectierapport door 

het zo spoedig mogelijk na ontvangst op de eigen website te plaatsen op een gemakkelijk vindbare 

plaats. Indien geen website aanwezig is legt de houder een afschrift van het inspectierapport ter 

inzage op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats. 

(art 1.54 lid 2 en 3 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : BSO De Wiebelwagen 

Aantal kindplaatsen : 16 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Andriesa Maria den Hartog 

Website : www.dewiebelwagen.nl 

KvK nummer : 09197230 

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 : Ede 

Adres : Postbus 9022 

Postcode en plaats : 6710 HK EDE GLD 

 

Planning 

Datum inspectie : 22-06-2020 

Opstellen concept inspectierapport : 01-07-2020 

Zienswijze houder : 02-07-2020 

Vaststelling inspectierapport : 03-07-2020 

Verzenden inspectierapport naar houder : 03-07-2020 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 03-07-2020 

Openbaar maken inspectierapport : 10-07-2020 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 

 

 

Dank je wel voor de inspectie en het rapport. We hebben een fijne samenwerking gehad en 

ervaren dat we als organisatie en GGD allebei voor hetzelfde doel gaan. Dat is een goede en 

verantwoorde kinderopvang. 

 

Hartelijke groet, 

 

Anita 

 

 

 

 

 

 

 


