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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. 
In dit inspectierapport zijn niet alle items uit de Wet Kinderopvang beoordeeld. Met behulp van het 

model risicoprofiel zijn de inspectie-activiteiten bepaald. Daarbij ligt de nadruk op zaken die het 
meest bijdragen aan de kwaliteit van de kinderopvang. 

 

De lijst achter het rapport geeft inzicht welke items onderdeel zijn geweest van deze inspectie. 
 

Beschouwing 
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over het 
kindercentrum volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden in het rapport per voorwaarde 

uitgewerkt. 
 

Feiten over buitenschoolse opvang BSO Okido, locatie Leveroy 
BSO Okido Leveroy is gevestigd in basisschool de Zonnehof en is onderdeel van de 

koepelorganisatie Stichting Okido. De stichting heeft nog twee andere vestigingen in de gemeente 

Nederweert. 
 

Op deze locatie wordt gewerkt met een zogenaamde combigroep (0-13 j) en een reguliere bso-
groep. De gecombineerde opvang vindt plaats in de groepsruimte van de dagopvang. De reguliere 

bso-groep heeft en eigen groepsruimte in een voormalig klaslokaal van de 

basisschool, waar zowel voor- en naschoolse opvang wordt geboden. 
 

Bso Okido locatie Leveroy staat met 24 kindplaatsen geregistreerd in het LRK. 
 

Inspectiegeschiedenis 
De opvangvoorziening staat sinds 2019 geregistreerd in het LRK. Naast de onderzoeken voor 

registratie van de combi-groep heeft er eind 2019 ook een incidenteel onderzoek plaatsgevonden 

voor de uitbreiding van een reguliere bso-groep (4-13 j) met maximaal 16 kindplaatsen. 
 

Bevindingen op hoofdlijnen huidige onderzoek 
De toezichthouder krijgt tijdens de inspectie veel medewerking van de aanwezige beroepskracht. 

Tijdens het onderzoek op locatie blijkt dat op deze middag alleen de combigroep open is. Er zijn 

deze middag geen kinderen aangemeld voor de reguliere bso-groep. De beoordeling van de 
pedagogische praktijk heeft zich dan ook gericht op de combigroep en staat beschreven in het 

inspectierapport van kdv Okido Leveroy. 
 

De getoetste items voldoen aan de wettelijke voorwaarden op 1 onderdeel na. Er is een manco 
geconstateerd in de inschrijving in het personenregister kinderopvang. 

 

Tekortkoming in het onderdeel Personeel en Groepen 
Stichting Okido heeft een samenwerkingsovereenkomst met een 'combinatie-functionaris Sport'. 

Deze persoon komt maandelijks sport en bewegingsactiviteiten uitvoeren op het kindcentrum (KDV 
en BSO)  

Tijdens het onderzoek blijkt dat de persoon niet is geregistreerd in het personenregister 

kinderopvang (PRK). De houder heeft per omgaande actie ondernomen en een VOG geëist. 
 

Echter dienen alle structurele aanwezige vóór aanvang werkzaamheden te zijn inschreven en 
gekoppeld aan de houder. Hierdoor wordt er niet voldaan aan artikel 1.50, derde lid, artikel 1.56, 

derde lid, en artikel 1.56b, derde lid van de Wet Kinderopvang. 
 

Voor verdere toelichting zie daarvoor de inhoud van het rapport en onderstaand ‘Advies aan 

College van B&W’. 
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Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
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Observaties en bevindingen 
 
 

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

duidelijk hoe hij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. 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 heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum kenmerkende visie 

op de omgang met kinderen is beschreven. Het beleid bevat de wettelijke onderdelen. 

   
De houder draagt er zorg voor dat er op deze opvanglocatie conform het pedagogisch beleidsplan 

wordt gehandeld. Dat blijkt uit de praktijkobservatie en het interview met de beroepskrachten en 
de houder. 

 
Conclusie 

Er wordt voldaan aan de voorwaarden. 

 
 

Pedagogische praktijk 

Tijdens het onderzoek op locatie zijn er geen kinderen aangemeld voor de reguliere bso-groep. 
Momenteel maakt de bso-groep (4-13 j) alleen op maandag gebruik van het bso-lokaal. 

 
De pedagogische praktijk van de combi-groep staat beschreven in het inspectierapport van kdv 

Okido Leveroy. 
 

De aanwezige beroepskracht heeft het bso-lokaal laten zien aan de toezichthouder en toegelicht 

hoe een voor- en naschoolse opvangdag eruit ziet. Dit komt overeen met hetgeen is opgenomen in 
het pedagogisch beleidsplan van de houder. 

 
Het activiteitenaanbod is gericht op de ontwikkeling van motorische vaardigheden, cognitieve 

vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden. 

 
Tijdens het eerstvolgende onderzoek zal de pedagogische praktijk van de reguliere bso 

groep beoordeeld worden. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview (beroepskracht) 
 Pedagogisch beleidsplan (Stichting Okido Leveroy 2019) 

 

Personeel en groepen 
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. 
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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 beroepskrachten die bij Okido Leveroy werkzaam zijn, beschikken over een geldige verklaring 
omtrent het gedrag waarmee zij zijn ingeschreven in het Personenregister kinderopvang. Tevens 

zijn deze personen in dit systeem gekoppeld aan de houder en zijn hun werkzaamheden begonnen, 

na inschrijving en koppeling aan de houder. 
 

Op deze locatie is ook maandelijks een combinatiefunctionaris 'sport' aanwezig (overeenkomst 
tussen houder en Sport Nederweert). Bij navraag blijkt dat de persoon niet inschreven staat in het 

register kinderopvang. 
 

De houder heeft direct actie ondernomen en alsnog een VOG opgevraagd aan desbetreffende 

persoon. Het VOG kan echter niet binnen de periode van het onderzoek overlegd worden. Dit item 
komt dan ook niet in aanmerking voor een herstelaanbod. 

 
Conclusie 

Binnen dit item wordt niet voldaan aan onderdeel c van de voorwaarde. 

 
 

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) 

 

Opleidingseisen 

Opleidingseisen beroepskrachten 

Bij het onderzoek is het diploma van een nieuwe beroepskracht beoordeeld. De diploma's van de 
overige beroepskrachten op deze locatie zijn bij het onderzoek in 2019 gecontroleerd. De 

beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende opleiding zoals in de meest 

recent aangevangen cao kinderopvang is aangemerkt als zijnde beroepskwalificatie -eis en/of 
bewijsstuk voor een passende opleiding. 

  
Opleidingseisen pedagogisch beleidsmedewerkers 

De houder is tevens de pedagogisch beleidsmedewerker/coach voor de locatie Leveroy en  beschikt 

over een passende opleiding. Ze werkt niet mee op de groep en kan worden ingezet voor 
pedagogische vraagstukken. De houder zal zelf gecoacht worden door een externe deskundige die 

eveneens beschikt over een passende opleiding. 
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Conclusie 

Er wordt aan de voorwaarden voldaan. 
 

 

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

stagiaires 

Ten tijde van de inspectie voldoet de beroepskracht-kindratio aan actuele wet- en regelgeving. 

 
Ook uit een steekproef van presentielijsten en het personeelsrooster blijkt dat de houder voldoende 

beroepskrachten inzet voor het aantal kinderen in de groep. Bij deze beoordeling is ook rekening 
gehouden met de leeftijden van de aanwezige kinderen. 

   
De presentielijsten van de kinderen en de bijbehorende personeelsroosters van de 

basisgroepen zijn gecontroleerd (maand januari 2020) 

 
Conclusie 

Er wordt aan de voorwaarden voldaan. 
 

 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De houder heeft een document opgesteld waarin het aantal uren waarvoor pedagogisch 

beleidsmedewerkers moeten worden ingezet, staat beschreven. 
 

Aantal geëxploiteerde kindercentra 

Het aantal geëxploiteerde kindercentra volgens berekeningen van de houder en volgens gegevens 
van het LRK komen overeen. 

 
Aantal fte werkzame beroepskrachten bij houder 

Volgens de houder zijn er in totaal 1,3 fte beroepskrachten op deze locatie werkzaam. De houder 

heeft deze informatie aannemelijk gemaakt. 
De toezichthouder vindt het door de houder berekende totale aantal fte  in vergelijking met het 

aantal kindercentra aannemelijk. 
 

Berekening minimale ureninzet 
De minimale uren inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker/coach is bepaald met behulp van 

de rekentool door door het ministerie beschikbaar is gesteld. 

 
Het totaal aantal uren per jaar is 213 uur: 

 200 uur voor implementatie pedagogisch beleid (LRK registratie van peuterprogramma Eind, 
BSO Nederweert-Eind, Combinatiegroep Leveroy en BSO Leveroyen 

 13 uur per jaar coaching pedagogisch medewerkers. 

 
De minimale ureninzet voor 2019 en 2020 is door de houder op juiste wijze berekend. Deze 

berekening en de totale som aan minimale ureninzet wordt door de toezichthouder aannemelijk 
bevonden. 

 
Ook heeft de houder en document overhandigd met gegevens over de daadwerkelijk ingezette uren 

in 2019. Hieruit blijkt dat er is voldaan aan de minimaal beoogde beleids- en coachingsuren. 

 
Conclusie 

Er wordt aan de voorwaarden voldaan. 
 

 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij bso Okido Leveroy vindt de opvang plaats in 2 groepen: 

 de bso combigroep voor 0-13 jarige met maximaal 8 bso kindplaatsen; 
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 de reguliere bso groep voor 4-13 jarige met maximaal 16 kinderen. 
 

De groepsgrootte en groepssamenstelling voldoet aan de wettelijke voorwaarden. De basisgroepen 
hebben een eigen, vaste groepsruimte met vaste beroepskrachten.   

 
Mentorschap 

Aan ieder kind is een mentor toegewezen, dit is één van de vaste bso-beroepskrachten. 

De houder maakt de mentor kenbaar aan ouders door per kind een formulier in te vullen en deze 
aan ouders mee te geven. Deze toegewezen mentor bespreekt de ontwikkeling van het kind 

periodiek met de ouders. Tevens is de mentor voor de ouders aanspreekpunt bij vragen over de  
ontwikkeling en het welbevinden van het kind. 

 

Conclusie 
Er wordt voldaan aan de voorwaarden. 

 
 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

De beroepskrachten spreken de Nederlandse taal met de kinderen, aangevuld met het Limburgse 
dialect. 

 
Conclusie 

Er wordt voldaan aan de voorwaarden. 

 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder (mail)) 
 Interview (beroepskracht) 

 Personenregister Kinderopvang 

 Diploma/kwalificatie beroepskracht 
 Presentielijsten (jan. 2020) 

 Personeelsrooster (jan. 2020) 
 

Veiligheid en gezondheid 
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 

doet om risico’s klein te houden, hoe de kinderen met kleine risico’s leren omgaan en hoe 
beroepskrachten handelen als er toch iets gebeurt. En de houder besteedt aandacht aan het risico 

op grensoverschrijdend gedrag. 
 

De houder betrekt medewerkers bij het maken van dit veiligheid- en gezondheidsbeleid. De houder 
zorgt ervoor dat de beroepskrachten handelen volgens het beleid. 

 

Er is een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de houder moet de kennis en het 
gebruik van deze meldcode bevorderen. 

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

gelezen en besproken is.   

  
 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Het beleid bevat een plan van aanpak hoe de risico's ingeperkt worden en hoe gehandeld wordt 

zodra een ongezonde en/of onveilige situatie zich voordoet. 

Het gebruik van het extra bso lokaal is geïnventariseerd en maakt onderdeel uit van het plan van 
aanpak. 
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Gedurende de buitenschoolse opvang is er ten minste één volwassene aanwezig die gekwalificeerd 
is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen. De beroepskrachten op deze locatie zijn allen in 

het bezit van een geldig EHAK certificaat en volgens jaarlijks herhalingslessen. 
 

Conclusie 
Er wordt voldaan aan de voorwaarden. 

 

 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld welke voldoet aan de eisen uit de 

Wet Kinderopvang. De houder heeft de meldcode vertaald naar de lokale situatie. 
 

De meldcode is onderdeel van het periodiek teamoverleg. Bij navraag blijkt dat de beroepskrachten 
voldoende kennis te hebben over de meldcode. 

 
Conclusie 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 

 

Gebruikte bronnen 

 Interview (beroepskracht) 

 Beleid veiligheid- en gezondheid 
 Huisregels/groepsregels 

 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (2019) 
 

Accommodatie 
De binnenruimte en de buitenruimte moeten groot genoeg zijn. Ook zijn de ruimtes voor de 

kinderen veilig en toegankelijk. De inrichting van de ruimtes stimuleert de kinderen om te spelen. 
 

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

gelezen en besproken is.   
  

 

Eisen aan ruimtes 

Omdat tijdens het onderzoek in 2019 het bso-lokaal nog niet volledig was ingericht, maakt dit item 

nu onderdeel uit van het onderzoek. 
 

De inrichting van de ruimte is afgestemd met school, omdat school ook nog gebruik maakt van 
deze ruimte. Tevens kunnen de kinderen gebruik maken van de hal van de basisschool, de 

bibliotheek en de speelzaal. 

 
Er is een chill/relaxhoek, een Digibord, een bso-kast met knutselspullen en spelmaterialen en tafels 

waaraan de kinderen kunnen eten/knutselen. Het materiaal is verzorgd en afgestemd op de meest 
voorkomende leeftijdsgroep. 

 

Conclusie 
De binnenspeelruimte is veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het 

aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen. 
 

Gebruikte bronnen 

 Observatie(s) (binnenruimte) 
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Ouderrecht 
De houder moet ouders informeren over een aantal onderwerpen, zoals: het pedagogisch beleid, 

de groepsgrootte, het aantal beroepskrachten per groep, de opleidingseisen van beroepskrachten, 
het veiligheids- en gezondheidsbeleid en de klachtenregeling. Ouders hebben adviesrecht over een 

aantal onderwerpen binnen de opvang. 
 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 
gelezen en besproken is.   

  

 

Oudercommissie 

Stichting Okido beschikt over een oudercommissie, deze bestaat uit 5 leden. Er is 1 ouder vanuit 

de locatie Leveroy vertegenwoordigd. Het streven is om in het jaar 2020 nog minimaal 1 extra 
ouder te werven voor deelname vanuit deze locatie. 

 
De oudercommissie komt vier maal per jaar bij elkaar. Deze vergaderingen worden schriftelijk 

vastgelegd, de ouders worden per mail op de hoogte gebracht van de notulen. 
 

Uit de laatste notulen van het jaar 2019 blijkt dat de houder de oudercommissie betrekt bij de 

onderwerpen die vallen onder het recht van advies voor ouders. 
 

Conclusie 
Er wordt voldaan aan de voorwaarde. 

 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder (mail)) 

 Notulen oudercommissie (d.d. 14-11-2019 OC Nederweert-Eind en Leveroy) 
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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) 

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 t ijdens 

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 
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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) 

Gedurende de uren dat voor en na de dagelijkse schooltijd alsmede gedurende vrije middagen van 

de basisschool voor ten hoogste een half uur per dag minder beroepskrachten worden ingezet, of 
indien conform het pedagogisch beleidsplan minder beroepskrachten worden ingezet, wordt ten 

minste de helft van het benodigde aantal beroepskrachten ingezet. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder a en 16 lid 4 Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

Indien de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten in verhouding tot het aantal 
aanwezig kinderen in een basisgroep als bedoeld in art 16 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang ertoe 

leidt dat in het kindercentrum slechts één beroepskracht aanwezig is, is tevens een volwassene 

beschikbaar die telefonisch bereikbaar is en die binnen vijftien minuten in het kindercentrum 
aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit.  

De houder van een kindercentrum informeert de bij het kindercentrum werkzame personen over de 
naam en het telefoonnummer van deze persoon. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Indien de afwijkende inzet van het aantal beroepskrachten, als bedoeld in artikel 16 lid 4 Besluit 

kwaliteit kinderopvang, ertoe leidt dat slechts één beroepskracht op het kindercentrum wordt 

ingezet, is ter ondersteuning van deze beroepskracht ten minste één andere volwassene in het 
kindercentrum aanwezig. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 6 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 
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De houder heeft het minimaal aantal uren waarvoor de pedagogisch beleidsmedewerker jaarlijks 

ingezet moet worden, bepaald op grond van de rekenregels in het besluit. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 sub j 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 sub j 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. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en 
bespreekt, indien wenselijk, de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Tevens is de 

mentor voor de ouders en het kind aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het 
welbevinden van het kind. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

De Nederlandse taal wordt als voertaal gebruikt. Daar waar naast de Nederlandse taal de Friese 

taal of een streektaal in levend gebruik is, kan de Friese taal of de streektaal mede als voertaal 
worden gebruikt. In afwijking hiervan kan meertalige buitenschoolse opvang worden verzorgd 

conform de definitie en in overeenstemming met de voorwaarden die daarvoor gelden. 
 

(art 1.50 lid 2 onder i en art 1.55 lid 1 en 3 Wet kinderopvang) 

   
OF 

Er wordt naast de Nederlandse voertaal mede een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de 

herkomst van de kinderen in specifieke omstandigheden daartoe noodzaakt, overeenkomstig een 
door de houder van een kindercentrum vastgestelde gedragscode. 
 

(art 1.55 lid 2 Wet kinderopvang) 

Veiligheid en gezondheid 
 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

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 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder c Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 
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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) 

 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
 

(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang) 

Accommodatie 
 

Eisen aan ruimtes 

De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden 
opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en 

de leeftijd van de op te vangen kinderen. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Ouderrecht 
 

Oudercommissie 

Er is, zes maanden na registratie, een oudercommissie ingesteld die tot taak heeft de houder van 

een kindercentrum te adviseren over de onderwerpen in artikel 1.60 van de Wet kinderopvang. 
OF 

De verplichting tot het instellen van een oudercommissie geldt niet omdat het een kindercentrum 

betreft waar maximaal 50 kinderen worden opgevangen en de houder van een kindercentrum zich 
aantoonbaar voldoende heeft ingespannen om een oudercommissie in te stellen. 
 

(art 1.58 lid 1 en 2 Wet kinderopvang) 



 

15 van 16 

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 16-01-2020 

Stichting Okido te Leveroy 

 

Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Stichting Okido 
Website : http://www.stichting-okido.nl 

Aantal kindplaatsen : 24 

 

Gegevens houder 
Naam houder : Stichting Okido Nederweert 

Adres houder : Arishoek 1 
Postcode en plaats : 6031RP Nederweert 

Website : www.stichting-okido.nl 
KvK nummer : 50495909 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Limburg-Noord 
Adres : Postbus 1150 

Postcode en plaats : 5900BD VENLO 
Telefoonnummer : 088-1191200 

Onderzoek uitgevoerd door :  A. de Graaf 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Nederweert 

Adres : Postbus 2728 
Postcode en plaats : 6030AA NEDERWEERT 

 

Planning 
Datum inspectie : 16-01-2020 

Opstellen concept inspectierapport : 02-03-2020 

Zienswijze houder : 05-03-2020 
Vaststelling inspectierapport : 16-03-2020 

Verzenden inspectierapport naar houder : 16-03-2020 
Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 16-03-2020 

Openbaar maken inspectierapport : 23-03-2020 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 

 

 

Tijdens de inspectie was de combinatiefunctionaris van Sport Nederweert aanwezig. De combinatie 

functionaris was in het bezit van een VOG alleen was deze niet gekoppeld aan het 
personenregister. 

We hebben dit opgepakt met de desbetreffende persoon en de gemeente Nederweert. 
Inmiddels heeft de combinatiefunctionaris een VOG die gekoppeld is aan het personen register. 

  
Vriendelijk groetend, 

Stichting Okido 
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