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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 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.

Beschouwing
Conclusie
De toezichthouder concludeert dat, na herstelaanbod, zowel het beleid als de praktijk in orde zijn.
Hieronder omschrijft de toezichthouder de algemene kenmerken van dit kindercentrum, de
onderzoeksgeschiedenis en de bevindingen op hoofdlijnen.
Jaarlijks onderzoek 2022
Buitenschoolse opvang (BSO) De Schakel is op dinsdag 24 mei 2022 bezocht voor het jaarlijks
onderzoek. De BSO is van tevoren niet op de hoogte gebracht van het bezoek.
De toezichthouder heeft tijdens het bezoek gesproken met de aanwezige locatieverantwoordelijke
en beroepskracht. Ook heeft de toezichthouder de pedagogische praktijk geobserveerd en
documenten opgevraagd en beoordeeld.
Tijdens het onderzoek doet de toezichthouder een herstelaanbod voor het werken volgens het
beleid en voor het overschrijden van het maximaal aantal op te vangen kinderen. Na de
hersteltermijn zijn de tekortkomingen hersteld. De locatieverantwoordelijke heeft per mail en
telefonisch toegezegd vanaf 1 juni 2022 niet meer dan 20 kinderen te zullen opvangen.
Een indruk van de sfeer op locatie
Op het moment van het bezoek hebben de beroepskrachten aandacht voor de kinderen en
luisteren naar de verhalen van de kinderen. De kinderen mogen zelf activiteiten kiezen die ze leuk
vinden om te doen.
Algemene informatie
Kindercentrum Christelijke Kinderopvang (CKO) KleurRijk BV is sinds 30 juli 2019 met een
kinderdagverblijf (KDV) en buitenschoolse opvang (BSO) De Schakel aan De Ketting 8 te Dronten
geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).
CKO KleurRijk beschikt over 33 kinderopvanglocaties verspreid over het land. CKO KleurRijk biedt
kleinschalige, Christelijke kinderopvang.
De BSO betreft één basisgroep van 20 kinderen in de leeftijd van 4 -12 jaar. In het pand waar de
opvang plaatsvindt is een basisschool gevestigd. Eén van de lege klaslokalen wordt gebruikt voor
de BSO.
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Inspectiegeschiedenis
De afgelopen jaren zijn de volgende onderzoeken uitgevoerd:

07-09-2021 Jaarlijks onderzoek. Advies na herstelaanbod: Geen handhaving.

28-01-2020 Onderzoek na registratie. Advies na herstelaanbod: Geen handhaving.

12-07-2019 Onderzoek voor registratie. Advies: Opnemen in het Landelijk Register
Kinderopvang.
Opbouw van het inspectierapport
Dit inspectierapport is ingedeeld in verschillende hoofdstukken, die we domeinen noemen. Elk
domein is weer opgesplitst in verschillende onderdelen. Per onderdeel staat beschreven of er aan
de eisen is voldaan. Achterin staat een opsomming van de eisen die zijn beoordeeld.
De houder heeft de mogelijkheid gekregen om een reactie op het rapport op te sturen. Deze
reactie noemen we een zienswijze. Als er een zienswijze aanwezig is, dan vindt u deze als een
bijlage achterin het rapport.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
BSO De Schakel heeft een LRK-registratie voor 20 kinderen. Op het moment van inspectie werden
er 21 kinderen opgevangen. Vanaf 1 juni 2022 zullen er niet meer dan 20 kinderen worden
opgevangen op de BSO, aldus de locatieverantwoordelijke. Gezien de toezegging van de
locatieverantwoordelijke, adviseert de toezichthouder om niet handhavend op te treden.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder
duidelijk hoe hij/zij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent:
Het bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden
en de overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft de houder onderwerpen zoals de indeling
en grootte van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid.
De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch
beleid.
Van de beoordeelde eisen staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.

Pedagogisch beleid
Beoordeling:
In de praktijk werken de beroepskrachten onvoldoende volgens het beschreven beleid.
Dit blijkt uit onderstaande bevindingen:
Op BSO De Schakel werken de beroepskrachten met het pedagogisch beleidsplan Kleurrijk
Christelijke Kinderopvang, versie maart 2022. Ook heeft de locatie een pedagogisch werkplan CKO
KleurRijk BSO de Schakel, versie januari 2021.
Werken volgens het beschreven beleid
De toezichthouder stelt de aanwezige beroepskrachten vragen over het pedagogisch beleid en
observeert hoe zij werken op de groep.
In het pedagogisch werkplan staat de volgende beschrijving: 'Op deze locatie kunnen maximaal 20
kinderen opgevangen worden.'
Op het moment van inspectie worden er 21 kinderen opgevangen op de BSO. Op dit punt wordt er
niet gewerkt volgens het beleid.
De locatieverantwoordelijke vertelt dat ze dacht dat er maximaal 22 kinderen konden worden
opgevangen. In een e-mailbericht schrijft de locatieverantwoordelijke: 'Bedankt voor het nazoeken
van de kindplaatsen, we hebben de kindplanning aangepast en zullen vanaf 1 juni nog maar 20
kinderen opvangen.'
In het pedagogisch werkplan staat beschreven: 'We hebben de middenruimte van school tot onze
beschikking en de gymzaal.'
In gesprek met de locatieverantwoordelijke blijkt dat de middenruimte pas na 16.00/16.30
beschikbaar is voor de BSO. Wel is er een extra lokaal ter beschikking gekomen voor de BSO.

Herstelaanbod
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Voor bovenstaande tekortkoming, biedt de toezichthouder op 2 juni 2022 een herstelaanbod van 2
dagen (tot 4 juni 2022). Op 2 juni 2022 ontvangt de toezichthouder een aangepast pedagogisch
werkplan, waarin de beschrijving van het gebruik van de middenruimte na 16 uur is aangevuld met
het gebruik van een extra lokaal. Ook is er op 2 juni telefonisch contact met de
locatieverantwoordelijke. De locatieverantwoordelijke vertelt dat er op dinsdag 31 mei 2022 een
kind voor het laatst was op de BSO. Vanaf 1 juni 2022 zullen er niet meer dan 20 kinderen worden
opgevangen op de BSO, aldus de locatieverantwoordelijke.

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde na
herstelaanbod, is voldaan:
Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum
draagt er zorg voor dat in de buitenschoolse opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt
gehandeld.
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Pedagogische praktijk
Beoordeling:
De houder draagt voldoende zorg voor verantwoorde kinderopvang.
Hieronder staat beschreven hoe de pedagogische observatie is uitgevoerd:
Bij de observatie van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het
‘Veldinstrument observatie pedagogische praktijk’ van december 2014. De toezichthouder
beschrijft de pedagogische praktijk door een zin te citeren uit dit observatie-instrument. En daarna
een voorbeeld te beschrijven uit de praktijk. Het observatie -instrument is gebaseerd op de
omschrijving van ‘verantwoorde kinderopvang’ zoals dit in de Wet Kinderopvang staat
beschreven.
Het observatie instrument bestaat uit 4 delen:
a) Emotionele veiligheid
b) Persoonlijke competentie
c) Sociale competentie
d) Normen en waarden
De toezichthouder baseert de beoordeling op de beschreven voorbeelden en andere signalen die de
toezichthouder tijdens de observatie ontvangt.

Hieronder volgt een beschrijving van de pedagogische observaties:
De toezichthouder heeft de pedagogische praktijk geobserveerd op verschillende momenten:
tijdens het eten en drinken, tijdens een activiteit en tijdens vrij spel.

a) Emotionele veiligheid
Citaat: Individuele aandacht (4-12)
De beroepskrachten reageren (meestal) op een warm e en ondersteunende m anier op kinderen.
Zij gaan op een ongedwongen m anier om met ieder kind.
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Observatie: Buiten hebben 3 meisjes een kar vastgemaakt achter een fiets met een touw. Een
meisje roept: "Juf! Kijk! We hebben het ontdekt!" De beroepskracht kijkt en zegt: "Goedzo!"
Observatie: Als een jongen buiten een spel wil spelen, maar nog niet begrijpt hoe het spel precies
gaat, legt de beroepskracht het uit: "Dan doe je je ogen dicht en tel je ......" De beroepskracht
neemt de tijd om het spel uit te leggen.

b) Persoonlijke competentie
Citaat: Vrije tijd / ontspanning (4-12)
Kinderen hebben de mogelijkheid om zich te ontspannen en/of schooldrukte af te reageren (bv
eerst buiten uitrazen, dan binnen iets drinken). Zij kunnen (ook) voor activiteiten kiezen die
passen bij hun eigen interesse en energieniveau.
Observatie: Als de kinderen uit school komen is er eerst een gezamenlijk eet - en drinkmoment in
de groepsruimte. Na het eten en drinken, mogen de kinderen kiezen waar ze willen spelen en
waarmee ze willen spelen. Sommige kinderen gaan naar buiten, anderen blijven binnen. Een
beroepskracht zet binnen een activiteit klaar waarbij kinderen armbandjes en kettinkjes kunnen
rijgen van allerlei soorten kralen. Een paar kinderen gaan ervoor klaar zitten. Een meisje kiest
kleine kraaltjes en de beroepskracht zoekt draad dat geschikt is om de kleine kraaltjes mee te
rijgen. De beroepskracht probeert het draad door de kraal te rijgen en zegt: "Ik denk dat deze
perfect is om jouw kralen mee te rijgen. Ja deze is perfect. Wat ga je maken?" Het kind: "Een
ketting!" De beroepskracht: "Heb je daar genoeg kralen voor?" Samen wordt er gekeken of er
voldoende kralen voor een ketting zijn.
Citaat: Zelfredzaamheid (4-12)
Kinderen krijgen ruimte voor zelfsturing, maar de beroepskracht is voor kinderen beschikbaar als
hulp en ‘controlepunt’ voor wat kan en mag. Kinderen gedragen zich redelijk zelfstandig en
zelfv erantwoordelijk bij het aangaan en uitvoeren van activiteiten.
Observatie: Een meisje wil naar buiten en komt met haar schoenen bij een beroepskracht. Ze wil
dat de beroepskracht de schoenen bij haar aantrekt. De beroepskracht zegt: "Ga je het eerst even
zelf proberen? Je vindt het wel makkelijk hè, als ik het doe. Kom maar zitten dan kan ik je helpen."
Het meisje gaat zitten. Met een paar kleine aanwijzingen trekt ze zelf haar schoenen aan.

c) Sociale competentie
Citaat: Positieve sfeer (4-12)
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.
Observatie: Tijdens het eet- en drinkmoment mogen de kinderen kiezen waar ze gaan z itten.
Kinderen zitten in de leeshoek, aan lage tafels en aan de grote tafel. De sfeer is goed; er wordt
gekletst over de schooldag. Andere kinderen lezen een stripverhaal. Een beroepskracht loopt
ondertussen langs met een schaal gesneden fruit. De beroeps krachten hebben aandacht voor de
kinderen.
Later tijdens het vrije spelen in de groep, wordt er een muziekje opgezet. Het welbevinden onder
de kinderen is goed.
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d) Normen en waarden
Citaat: Uitleg en instructie (4-12)
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’.
Observatie: Als een kind door de groepsruimte rent, zegt de beroepskracht: "X, wat was ook
alweer de afspraak? Niet rennen hè? We gaan rustig zitten en ons fruit eten."

Gebruikte bronnen







Interview manager/ locatieverantwoordelijke (locatieverantwoordelijke/beroepskracht)
Observatie(s) (pedagogische praktijk en accommodatie)
Pedagogisch beleidsplan (Kleurrijk Christelijke Kinderopvang, versie maart 2022)
Pedagogisch werkplan (CKO KleurRijk BSO de Schakel, versie januari 2021)
E-mailbericht locatieverantwoordelijke 31-05-2022
Telefoongesprek locatieverantwoordelijke, 02-06-2022
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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. Ho eveel 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
Beoordeling:
De houder draagt zorg voor het tijdig registreren en koppelen van personen in het
Personenregister Kinderopvang (PRK).
Dit blijkt uit onderstaande bevindingen:
Houder
De houder staat in het Handelsregister ingeschreven als een Besloten Vennootschap (B.V.). De
inschrijving in het PRK en de VOG-controle van houder en bestuurder zijn in orde.
Medewerkers
Uit de controle van het PRK blijkt dat de 2 aanwezige beroepskrachten en de stagiaire zijn
ingeschreven in het PRK. Deze medewerkers zijn gekoppeld aan de houder. De medewerkers zijn
na koppeling in het PRK met hun werkzaamheden begonnen.

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
Beoordeling:
De houder draagt zorg voor de inzet van voldoende beroepskrachten. Beroepskrachten
en stagiaires worden volgens de voorwaarden ingezet. Voor de BSO is een achterwacht
beschikbaar.
Dit blijkt uit onderstaande bevindingen:
Beroepskracht-kindratio (BKR)
Op de BSO zijn voldoende beroepskrachten ingezet voor de opvang van de 21 aanwezige kinderen
van 4-13 jaar. De aanwezige stagiaire werd op het moment van inspectie boventallig ingezet en is
daarom niet meegenomen in de berekening van de BKR. Tijdens de inspectie zijn de volgende
aantallen kinderen en beroepskrachten aanwezig:
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Groep

Aantal aanwezige
Aantal aanwezige
kinderen
beroepskrachten
De
8 x 4-7 jaar
2
Schakel
13 x 7-13 jaar
Voor de berekening heeft de toezichthouder gebruik gemaakt van de

Aantal benodigde
beroepskrachten
2
rekentool op 1ratio.nl.

Afwijking BKR
De houder mag een half uur per dag minder beroepskrachten inzetten. De
locatieverantwoordelijke vertelt dat er tijdens de opvang niet wordt afgeweken van de BKR. De
kinderen komen allemaal van de school waarin de BSO gevestigd is. De kleuters worden opgewacht
bij het hek voor de ingang van de BSO. De grotere kinderen komen zelfstandig naar de BSO.
Inzet beroepskrachten in opleiding, stagiaires
Op de BSO werd op het moment van inspectie een stagiaire boventallig ingezet.
Achterwacht
Wanneer er binnen de BKR één beroepskracht aanwezig is, is er een volwassene als achterwacht
beschikbaar. Deze persoon is telefonisch bereikbaar en kan binnen 15 minuten aanw ezig zijn bij
een noodgeval. De beroepskracht vertelt wat de naam is van deze persoon. Het telefoonnummer
van de achterwacht hangt op locatie.

Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Beoordeling:
Kinderen worden opgevangen in één basisgroep. Het aantal kinderen past binnen de
maximale grootte van de basisgroep volgens het Besluit. Ieder kind heeft een mentor.
Dit blijkt uit de volgende bevindingen:
Opvang in basisgroepen
Kinderen worden op BSO De Schakel opgevangen in 1 basisgroep.
Het aantal kinderen per basisgroep past binnen de maximale grootte van een basisgroep volgens
het Besluit. Dit is te zien in de volgende tabel:
Groepsnaam
De Schakel

Leeftijd
kinderen
8 x 4-7 jaar
13 x 7-13 jaar

Aantal aanwezige
kinderen
21 kinderen

Maximale groepsgrootte volgens het
Besluit
22 kinderen van 4-13 jaar

Mentorschap
Aan ieder kind is tijdens het intakegesprek een mentor toegewezen. De mentor is een vaste
beroepskracht van het kind. De beroepskracht vertelt dat er korte lijntjes zijn met de ba sisschool
De Schakel, waar de meeste opvangkinderen naar school gaan. De ontwikkeling van de kinderen
wordt jaarlijks, indien gewenst, met ouders besproken.

Gebruikte bronnen



Interview manager/ locatieverantwoordelijke (locatieverantwoordelijke/beroepskracht)
Observatie(s) (pedagogische praktijk en accommodatie)
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Personenregister Kinderopvang (geraadpleegd op 30 mei 2022)
Pedagogisch beleidsplan (Kleurrijk Christelijke Kinderopvang, versie maart 2022)
Pedagogisch werkplan (CKO KleurRijk BSO de Schakel, versie januari 2021)

11 van 18
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 24 -05-2022
BSO De Schakel te Dronten

Accommodatie
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
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. Van de beoordeelde eisen staat een
beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.

Eisen aan ruimtes
Beoordeling:
De groepsruimtes zijn veilig, makkelijk bereikbaar en passend ingericht. De BSO heeft
voldoende binnenspeelruimte en buitenspeelruimte voor het aantal op te vangen
kinderen.
Dit blijkt uit de volgende bevindingen:
Passende inrichting
De meubels en het speelgoed passen bij de leeftijd van de op te vangen kinderen. Ook heeft de
groepsruimte voldoende vrije speelruimte voor het aantal op te vangen kinderen.
De groepsruimte is ingericht met een huishoek, een themahoek, een leeshoek en een
constructiehoek. Er is een hoge tafel met banken aanwezig en lage tafels met stoelen. Verder staan
er diverse kasten in de ruimte voor puzzels, spelletjes, ontwikkelingsmateriaal en knutselspullen.
De buitenruimte zijn de aangrenzende schoolpleinen. Op de schoolpleinen zijn diverse
speeltoestellen geplaatst, zoals een schommel, glijbaan en zandbak. Los spelmateriaal is aanwezig.
Binnenruimte
De groep heeft een eigen vaste groepsruimte van 56 m2. Dit is de groepsruimte die 's morgens
door KDV De Schakel wordt gebruikt. In de school heeft de BSO nog een extra lokaal ter
beschikking van 55 m2. De groepsruimte en het extra lokaal hebben samen voldoende vierkante
meters voor de opvang van 20 kinderen. Voor activiteiten wordt ook gebruik gemaakt van het
speellokaal in het gebouw.
Buitenruimte
De groep heeft een buitenspeelruimte aa ngrenzend aan het gebouw. De BSO maakt tevens gebruik
van het schoolplein, basketbalveld en voetbalveld welke op het schoolterrein aanwezig zijn. De
ruimte is voldoende om 20 kinderen van 4-12 jaar op te vangen.

Gebruikte bronnen





Interview manager/ locatieverantwoordelijke (locatieverantwoordelijke/beroepskracht)
Observatie(s) (pedagogische praktijk en accommodatie)
Plattegrond (De Schakel en buitenruimtes)
Pedagogisch werkplan (CKO KleurRijk BSO de Schakel, versie januari 2021)

12 van 18
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 24 -05-2022
BSO De Schakel te Dronten

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 en 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 vaard igheden, teneinde kinderen in staat
te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving;
c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en
vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties
met anderen op te bouwen en te onderhouden;
d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen
aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met
anderen en een actieve participatie in de maatschappij.
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 11 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn:
a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum;
b. de participerende ouder;
c. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een
uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een
onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden
opgevangen;
d. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen worden opgevangen;
e. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over
de kinderen die worden opgevangen;
f. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd
hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn
of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres.
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Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met f
ingeschreven in het personenregister kinderopvang.
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang )
Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het
personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder van een kindercentrum kan de
persoon zijn werkzaamheden aanvangen.
(art 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang )
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
de rekenregels.
(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2, 3, 4, 8 en bijlage 1 onderdeel b
en c Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9c Regeling Wet kinderopvang )
Gedurende de uren dat voor en na de da gelijkse 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, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder a en 16 lid 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang )
De inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs geschiedt overeenkomstig de voorwaarden
opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang.
Bij het bepalen van de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs wordt rekening
gehouden met de opleidingsfase waarin zij zich op dat moment bevinden.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2, 7 en 8 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9c Regeling
Wet kinderopvang )
Indien de inzet van het aantal in te zetten beroepskrachten 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, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 16 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang )
Indien de afwijkende inzet van het a antal 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, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 16 lid 6 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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Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en
bespreekt, indien wenselijk, de ontwikkeling van het kind met de ouders. Tevens is de mentor voor
de ouders en het kind aanspreekpunt bij vragen over de ontwikke ling en het welbevinden van het
kind.
(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 18 lid 5 Besluit kwaliteit 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)
Een kindercentrum beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum
aanwezig kind.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum
aanwezig kind. De buitenspeelruimte is bij voorkeur aangrenzend aan het kindercentrum. In het
geval een buitenspeelruimte niet aangrenzend is, is deze gelegen in de directe nabijheid van het
kindercentrum en voor kinderen toegankelijk en veilig bereikbaar.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening

: BSO De Schakel

Website

: http://www.kleurrijkkinderopvang.nl

Vestigingsnummer KvK

: 000043386547

Aantal kindplaatsen

: 20

Gegevens houder
Naam houder

: CKO KleurRijk B.V.

Adres houder

: Mr E.N. van Kleffensstraat 6

Postcode en plaats

: 6842 CV Arnhem

KvK nummer

: 50442090

Aansluiting geschillencommissie

: Ja

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD

: GGD Flevoland

Adres

: Postbus 1120

Postcode en plaats

: 8200 BC LELYSTAD

Telefoonnummer

: 088-0029910

Onderzoek uitgevoerd door

: M. Starink

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente

: Dronten

Adres

: Postbus 100

Postcode en plaats

: 8250 AC DRONTEN

Planning
Datum inspectie

: 24-05-2022

Opstellen concept inspectierapport

: 02-06-2022

Vaststelling inspectierapport

: 16-06-2022

Verzenden inspectierapport naar houder

: 16-06-2022
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Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 16-06-2022

Openbaar maken inspectierapport

:
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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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