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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. 

 

GGD Noord- en Oost-Gelderland werkt volgens een model voor flexibele inspectie-activiteit, 

gebaseerd op landelijk beleid. Hierbij wordt in overleg met de gemeente bepaald hoe het inspectie-

onderzoek wordt ingericht. 

  

De volgende domeinen zijn onderzocht: 

• Pedagogisch beleid en pedagogische kwaliteit; 

• Personeel: VOG; 

• Veiligheid en gezondheid. 

 

In het rapport geeft de toezichthouder in elk hoofdstuk een toelichting op de beoordeelde 

onderwerpen. In de inleiding van het hoofdstuk staat welke onderwerpen de toezichthouder tijdens 

dit onderzoek heeft beoordeeld. 

  

GGD Noord- en Oost-Gelderland is in samenwerking met de gemeente Epe begonnen met flexibel 

inspecteren. Dit heeft als einddoel een verhoging van de kwaliteit van de kinderopvang in 

Nederland. 

  

Met de invoering van deze flexibele inspectieactiviteit worden de vaste verplichte onderwerpen 

losgelaten. De enige verplicht te toetsen onderwerpen die blijven bestaan zijn de controle op VOG 

en inschrijving in het personenregister kinderopvang (PRK) en de pedagogische kwaliteit. 

  

Flexibilisering biedt de mogelijkheid om op verschillende voorzieningen van een houder andere 

kwaliteitseisen te toetsen. Dit jaar en 2023 zijn overgangsjaren.  

  

Tijdens dit jaarlijkse onderzoek is de set 'Veiligheid en Gezondheid' getoetst.  

 

Beschouwing 

Locatie 

Buitenschoolse opvang Kiddo's is gelegen in Jenaplanschool 't Hoge Land te Epe en maakt deel uit 

van Stichting Koppel-SWOE. 

 

De BSO is gevestigd in een klaslokaal, er zijn diverse hoeken om in te spelen zoals een huishoek 

en een bouwhoek. Deze ruimte is tevens in gebruik van de peuteropvang van dezelfde organisatie. 

Tot slot heeft de BSO de beschikking over een gymzaal welke tegenover het klaslokaal ligt. 

 

BSO Kiddo's is tijdens schoolweken geopend op maandag en vrijdag van 15.00 uur tot 18.00 uur, 

op dinsdag van 12.15 uur tot 18.00 uur en op donderdag van 12.15 uur tot 18.00 uur. De opvang 

op woensdagmiddag en in schoolvakanties vindt plaats op (Vakantie) BSO Kierewam of eventueel 

de kleinschalige (Vakantie) BSO Kanjers. De locatie staat geregistreerd in het Landelijk Register 

Kinderopvang (LRK) met 22 kindplaatsen. 
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Inspectiegeschiedenis 

2016: Er zijn overtredingen geconstateerd binnen het domein 'veiligheid en gezondheid'. 

2017: Aan de getoetste voorwaarden wordt voldaan. 

2018: Er is een overtreding geconstateerd binnen het domein; personeel en groepen. 

2019: Uit het jaarlijks onderzoek blijkt dat er wordt voldaan aan alle voorwaarden   

2020: Er heeft geen jaarlijks onderzoek plaatsgevonden vanwege de coronapandemie. 

2021: De BSO voldoet aan de onderzochte kwaliteitseisen. 

 

Bevindingen 

BSO Kiddo's voldoet aan de onderzochte kwaliteitseisen. 

 

In dit inspectierapport is verdere toelichting te lezen. 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 

 

In het hoofdstuk ‘Pedagogisch klimaat’ beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

• pedagogisch beleid; 

• pedagogische praktijk. 

 

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Pedagogisch beleid 

BSO Kiddo's heeft de volgende documenten vastgesteld omtrent het pedagogisch beleid: 

• Pedagogisch beleid Koppel Swoe & werkplan Kiddo’s   

te noemen het pedagogisch beleid. 

 

Het document is in te zien op de locatie. 

 

Tijdens de praktijkobservatie is gezien dat de beroepskrachten werken conform het pedagogisch 

beleidsplan. 

 

In het pedagogisch beleid beschrijft de houder onder andere het volgende over activiteiten in 

relatie tot het ondersteunen van kinderen in hun ontwikkeling: 

 

Dit blijkt onder andere uit: 

• Kinderen zijn vrij om te ondernemen wat ze willen doen en waar ze dat willen doen. Kinderen 

experimenteren buiten met de natuurlijke elementen in de buitenruimte, zoals water en zand. 

Binnen zijn kinderen aan het tekenen aan tafel. Op het grote plein experimenteren de kinderen 

met de aanwezige toestellen en los spelmateriaal. De beroepskrachten zijn begeleidend 

aanwezig; 

• De beroepskrachten herinneren kinderen aan gemaakte afspraken die gelden als een kind 

vraagt of hij iets anders mag doen. De beroepskracht reageert hierop en zegt: "Dat mag maar 

we gaan eerst opruimen. Je mag even helpen met opruimen." Waarop het kind naar een ander 

kind gaat en zegt: "Hoi ik moet hier opruimen." De beroepskracht begeleidt de kinderen hierbij 

en dit gebeurt in een gemoedelijke context. 

 

De beroepskrachten zijn op de hoogte van het pedagogisch beleid. Uit de praktijkobservatie blijkt 

dat de beroepskrachten handelen conform het pedagogisch beleid. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder (e-mailcontact) 

• Interview anders namelijk: (beroepskrachten) 

• Observatie(s) 

• Pedagogisch beleidsplan 
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Personeel en groepen 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

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

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

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

 

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

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

 

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

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De wijze waarop de houder zijn beleid voert met betrekking tot de verklaring omtrent het gedrag 

en het personenregister kinderopvang, is op basis van een steekproef onderzocht. De steekproef is 

bepaald door te toetsen of het aangestelde personeel in het bezit is van een geldige verklaring 

omtrent het gedrag en ingeschreven staat in het personenregister kinderopvang (PRK).   

 

De op locatie werkzame beroepskrachten en de aanwezige stagiaire zijn ingeschreven en 

gekoppeld aan de houder in het personenregister kinderopvang (PRK). Daarbij zijn de verklaringen 

omtrent gedrag natuurlijke personen goedgekeurd. 

 

Conclusie 

De houder en de in te zetten beroepskrachten zijn in bezit van een geldige verklaring omtrent het 

gedrag. Eenieder is ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Personenregister kinderopvang 
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Veiligheid en gezondheid 

 

In het hoofdstuk ‘Veiligheid en gezondheid’ beoordeelt de toezichthouder de volgende 

onderwerpen: 

• veiligheids- en gezondheidsbeleid; 

• meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. 

 

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Tijdens het inspectiebezoek vertelt de beroepskracht dat iedere 6 weken een overleg plaatsvindt. 

Op de agenda staat altijd een aspect op het gebied van veiligheid en gezondheid.  

De beroepskrachten worden op de hoogte gesteld via e-mail over het beleid.  

 

Er is een actuele versie van 2022: Beleid Veiligheid en Gezondheid Koppel-Swoe.   

Het document is op locatie inzichtelijk. 

 

Naast het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt er binnen BSO Kiddo's gewerkt met: 

• Bijlage; voornaamste risico's Kiddo's 

• Protocollen 

• Bijlage 3: achterwacht 

• Hygiënecode 

 

In het veiligheids- en gezondheidsbeleid komen de volgende aspecten aan de orde: 

- de beleidscyclus waaronder de implementatie, evaluatie, en indien nodig actualisatie van het 

veiligheids- en gezondheidsbeleid; 

- het beleid op voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid; 

- het beleid op voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende gezondheid 

-  de omgang met kleine risico's; 

- het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag; 

- de wijze waarop het beleid en de actualisatie hiervan inzichtelijk is voor ouders en medewerkers; 

- het beleid omvat een beschrijving in algemene zin van de wijze waarop kinderen wordt geleerd 

om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen voor de veiligheid en gezondheid van kinderen 

beperkt zijn en welke derhalve niet zijn aan te merken als voornaamste risico’s met grote gevolgen 

betreffende veiligheid en gezondheid en als risico op grensoverschrijdend gedrag; 

- de manier waarop de houder organiseert dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of 

stagiair de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door 

een andere volwassene. 

 

Continu proces /beleidscyclus 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid is een continu proces. Het beleid komt onder andere terug in 

teamvergaderingen en wordt waar nodig bijgesteld. 

De beroepskrachten worden altijd per e-mail geïnformeerd bij aanpassingen en actuele 

ontwikkelingen. 

 

Het risico op grensoverschrijdend gedrag 

Het risico op grensoverschrijdend gedrag en maatregelen ter voorkoming van deze risico's 

komen aan bod in het veiligheidsbeleid. 

De meldcode wordt gevolgd. 

 



 

 

8 van 17 

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 01-11-2022 

BSO Kiddo's te Epe 

 

Achterwachtregeling 

De locatie is gehuisvest in basisschool Jenaplanschool 't Hoge Land. De medewerkers van deze 

school zijn aanwezig om ondersteuning te bieden in geval van calamiteiten.   

 

Inzichtelijk voor beroepskrachten, stagiaires vrijwilligers en ouders 

Het beleid veiligheid en gezondheid en het bijbehorende plan van aanpak worden bewaard op 

locatie. Verder zijn alle protocollen, werkdocumenten en formulieren in te zien.  

  

Plan van aanpak 

Aanvullend aan het veiligheids- en gezondheidsbeleid is een plan van aanpak geformuleerd waarin 

in concrete termen is aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk 

worden genomen. Er is een aparte bijlage met de locatiespecifieke risico's en de daarbij behorende 

werkafspraken. 

 

EHBO 

De beroepskrachten die op deze locatie zijn aangesteld zijn in het bezit van een geldig certificaat 

EHBO aan kinderen. 

 

Observatie en bespreekpunten 

Bij de observatie van de locatie zijn het beleid, het plan van aanpak en de werkafspraken 

besproken en getoetst. 

 

Uit de steekproef blijkt dat: 

• Er is een EHBO-trommel aanwezig en deze wordt gecontroleerd op inhoud; 

• CO2 metingen worden vastgelegd; 

• De schoonmaakwerkzaamheden worden bijgehouden op een aftekenlijst; 

• De temperatuur van de koelkast wordt bijgehouden en vastgelegd; 

• Er is een schaduwdoek boven de zandbak bij mooi weer; 

• Kinderen worden bij warm weer ingesmeerd; 

• De buitenruimte is gecontroleerd op giftige planten, er staan alleen niet giftige planten in de 

buitenruimte; 

• Onderwerpen als grensoverschrijdend gedrag zijn bespreekbaar en worden laagdrempelig en 

opvoedkundig opgepakt; 

• Er zijn afspraken over het spelen op het grote plein van school: hier mogen alleen kinderen 

vanaf groep 5 spelen; 

• Er zijn afspraken over het gebruik van de klimtoren, de kinderen zijn hiervan op de hoogte.  

 

Tijdens het inspectiebezoek is een observatie gedaan en een steekproef genomen om te toetsen of 

het voorgenomen veiligheids- en gezondheidsbeleid adequaat is. De observatie is echter niet 

toereikend. De houder is ervoor verantwoordelijk dat doorlopend een adequaat veiligheids- en 

gezondheidsbeleid gevoerd en geïmplementeerd wordt. 

 

Conclusie 

Het kindercentrum voert een beleid op alle verplichte onderdelen dat de veiligheid en gezondheid 

van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk waarborgt. 
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In het veiligheids- en gezondheidsbeleid worden de volgende voorwaarden concreet 

beschreven: 

• een concrete beschrijving van de wijze waarop de houder er zorg voor draagt dat het 

veiligheids- en gezondheidsbeleid samen met de beroepskrachten een continue proces is van 

het vormen van beleid, implementeren, evalueren en actualiseren; 

• een concrete beschrijving van de risico’s die de opvang van kinderen van het desbetreffende 

kindercentrum met zich brengt, waarbij in ieder geval wordt ingegaan op: - de voornaamste 

risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen; - de voornaamste risico’s met 

grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen; - het risico op grensoverschrijdend gedrag 

door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige 

volwassenen en kinderen; 

• een plan van aanpak waarin in concrete termen is aangegeven welke maatregelen binnen 

welke termijn zijn respectievelijk worden genomen; 

• een beschrijving in algemene zin van de wijze waarop kinderen wordt geleerd om te gaan met 

risico’s waarvan de gevolgen voor de veiligheid en gezondheid van kinderen beperkt zijn en 

welke derhalve niet zijn aan te merken als voornaamste risico’s met grote gevolgen 

betreffende veiligheid en gezondheid en als risico op grensoverschrijdend gedrag; 

• een concrete beschrijving van de wijze waarop de houder er zorg voor draagt dat het actuele 

veiligheids- en gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan inzichtelijk zijn voor de 

beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders; 

• een concrete beschrijving van de wijze waarop de achterwacht is geregeld indien er met 

inachtneming van de beroepskracht-kindratio of bij het afwijken van de inzet van het minimaal 

aantal in te zetten beroepskrachten op grond van de beroepskracht-kindratio, slechts een 

beroepskracht op het kindercentrum aanwezig is. 

 

In de praktijk: 

Tijdens de opvang wordt conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid gehandeld. Dit blijkt uit 

een steekproef op de locatie: 

• De deuren zijn voorzien van vingerstrips; 

• Tissues liggen binnen handbereik; 

• BSO-kinderen spelen na toestemming van de beroepskracht op de speelzolder; 

• Voedsel wordt voorzien van een openingsdatum en wordt bewaard in afgesloten bakjes; 

• EHBO-trommel wordt twee keer per jaar gecontroleerd op datum en aangevuld indien nodig; 

• Stopcontacten zijn voorzien van kindbeveiliging. 

 

De beroepskracht geeft in een gesprek aan dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid een 

terugkerend onderwerp in het teamoverleg is.    

 

EHBO 

De houder heeft er zorg voor gedragen dat er gedurende de dagopvang 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. 

 

Conclusie: 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid voldoet aan de getoetste voorwaarden. Ook wordt er in de 

praktijk conform dit beleid gehandeld. 
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Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De houder heeft een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling vastgesteld. 

 

Deze meldcode is volgens de wettelijke voorschriften vastgesteld en omvat de volgende 

elementen: 

• een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan door het 

personeel met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;   

• een afwegingskader op basis waarvan het personeel het risico op en de aard en de ernst van 

het huiselijk geweld of de kindermishandeling weegt en dat het personeel in staat stelt te 

beoordelen of sprake is van dusdanig ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling, 

dan wel van een vermoeden daarvan, dat een melding is aangewezen; 

• specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld, die speciale kennis en vaardigheden 

van personeel vereisen; 

• specifieke aandacht voor de wijze waarop het personeel omgaat met gegevens waarvan zij het 

vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden; 

• de handelswijze indien er een redelijk vermoeden van een strafbaar feit en de verplichting om 

in overleg te treden met de vertrouwensinspecteur/opsporingsambtenaar. 

 

De beroepskracht worden regelmatig per email geïnformeerd over de meldcode, is op de hoogte 

van deze meldcode en weet hoe ze deze moet gebruiken. 

  

Conclusie 

De inhoud van de meldcode van de houder en het bevorderen van de kennis en het gebruik van de 

handelwijze beschreven in de meldcode komen overeen met de eisen zoals vastgesteld in het 

besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview anders namelijk: (beroepskrachten) 

• Observatie(s) 

• EHBO certifica(a)t(en) 

• Beleid veiligheid- en gezondheid 

• Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
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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 en 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 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. 

 

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) 
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Veiligheid en gezondheid 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de 

veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder 

draagt er zorg voor dat er in de buitenschoolse opvang conform het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid wordt gehandeld. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

De houder of voorgenomen houder van een kindercentrum stelt het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid schriftelijk vast en verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder 

evalueert, en indien nodig actualiseert, het veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden 

na opening van het kindercentrum. Daarna houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid 

actueel. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid 

samen met de beroepskrachten een continu proces is van het vormen van beleid, implementeren, 

evalueren en actualiseren. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder a Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de 

opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich meebrengt, waarbij in ieder 

geval wordt ingegaan op: 

- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen; 

- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen; 

- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, 

stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder b Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

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, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder c Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een beschrijving in algemene zin van de wijze waarop 

kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen voor de veiligheid en 

gezondheid van kinderen beperkt zijn en welke derhalve niet zijn aan te merken als voornaamste 

risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid en gezondheid en als risico op 

grensoverschrijdend gedrag. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en 

gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, 

beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder e Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van 

de wijze waarop de achterwacht is geregeld indien er met inachtneming van de beroepskracht-

kindratio of bij het afwijken van de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten op 

grond van de beroepskracht-kindratio, slechts een beroepskracht op het kindercentrum aanwezig 

is. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder f en art 16 lid 5 en 6 Besluit 

kwaliteit kinderopvang) 

 

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 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 stelt voor het personeel een meldcode vast waarin stapsgewijs 

wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan 

en die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden.  

De door de houder voor het personeel vast te stellen meldcode bevat ten minste de volgende 

elementen: 

a. een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan door het 

personeel met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;  

b. een afwegingskader op basis waarvan het personeel het risico op en de aard en de ernst van het 

huiselijk geweld of de kindermishandeling weegt en dat het personeel in staat stelt te beoordelen 

of sprake is van dusdanig ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling, dan wel van een 

vermoeden daarvan, dat een melding is aangewezen; 

c. een toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen van 

het stappenplan, inclusief vermelding van de functie van degene die eindverantwoordelijk is voor 

de beslissing over het al dan niet doen van een melding; 

d. indien van toepassing, specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld, die speciale 

kennis en vaardigheden van personeel vereisen;  

e. specifieke aandacht voor de wijze waarop het personeel omgaat met gegevens waarvan zij het 

vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden. 

(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 14 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het door de houder van een kindercentrum in de meldcode vastgestelde stappenplan bevat ten 

minste de volgende stappen: 

a. het in kaart brengen van de signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 

b. collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het advies- en meldpunt huiselijk geweld en 

kindermishandeling (Veilig Thuis) of een deskundige op het gebied van letselduiding; 

c. een gesprek met de ouders en, indien mogelijk, het kind; 

d. het toepassen van het afwegingskader, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b; 
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e. het beslissen over: 

  - het doen van een melding, en 

  - het inzetten van de noodzakelijke hulp. 

(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang; art 14 lid 1 onder a en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

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

(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze, dat hij 

onverwijld in overleg treedt met de vertrouwensinspecteur kinderopvang, indien hem bekend is 

geworden dat een bij de onderneming werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft 

gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die 

gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang. Indien uit het overleg blijkt dat sprake is 

van een redelijk vermoeden dat een persoon zich schuldig heeft gemaakt aan een dergelijk misdrijf 

doet de houder onverwijld aangifte bij een opsporingsambtenaar en stelt hij de 

vertrouwensinspecteur kinderopvang onverwijld in kennis. 

(art 1.51b lid 1, 2 en 5 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, 

indien het een bij de houder werkzaam persoon op enigerlei wijze bekend is geworden dat een 

ander ten behoeve van die houder werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft 

gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die 

gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang, deze persoon de houder van het 

kindercentrum daarvan onverwijld in kennis stelt. 

Indien degene die van het vermoeden op de hoogte moet worden gesteld dezelfde persoon is als 

degene die zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan dit misdrijf, is artikel 1.51c lid 1 en 

2 Wet kinderopvang van toepassing. 

(art 1.51b lid 3, 4 en 5 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, 

indien een bij de onderneming werkzaam persoon bekend is geworden dat de natuurlijke persoon 

die tevens houder is zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de 

zeden of mishandeling jegens een kind dat gebruik maakt van de door de houder geboden 

kinderopvang, deze persoon in contact kan treden met de vertrouwensinspecteur kinderopvang en 

in geval van een redelijk vermoeden onverwijld aangifte doet bij een daartoe aangewezen 

opsporingsambtenaar. 

(art 1.51c Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : BSO Kiddo's 

Website : http://www.kinderopvangepe.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000039810712 

Aantal kindplaatsen : 22 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Stichting Koppel-SWOE 

Adres houder : Stationsstraat 25 

Postcode en plaats : 8161 CP Epe 

Website : www.kinderopvangepe.nl 

KvK nummer : 08086965 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Noord- en Oost-Gelderland 

Adres : Postbus 3 

Postcode en plaats : 7200 AA Zutphen 

Telefoonnummer : 088-4433000 

Onderzoek uitgevoerd door :  Mw. M. Poortinga 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Epe 

Adres : Postbus 600 

Postcode en plaats : 8160 AP EPE 
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Planning 

Datum inspectie : 01-11-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 23-12-2022 

Zienswijze houder : 27-12-2022 

Vaststelling inspectierapport : 27-12-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 27-12-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 27-12-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 30-12-2022 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

 

  

Zienswijze BSO Kiddo’s 

Dagelijks houden de pedagogisch medewerkers in onze kindercentra zich bezig met creëren van 

een vertrouwde en veilige basis voor kinderen, waarin zij zich kunnen ontwikkelen tot evenwichtige 

mensen. Ons pedagogisch beleid is op al onze kinderopvang locaties gebaseerd op de 

‘interactietheorie’, ook wel de ‘3 pedagogen’ genoemd. Dat houdt in dat: kinderen van elkaar leren, 

leren van volwassenen (ouders en pedagogisch medewerkers) en we bieden zowel binnen als 

buiten een rijke leeromgeving aan. Dat vertaalt zich verder door op onze locaties situaties te 

creëren die ervoor zorgen dat kinderen zich prettig voelen, vertrouwen hebben in hun eigen 

kunnen, voor zichzelf op kunnen komen, respect ontwikkelen voor zichzelf en voor anderen, 

positief kritisch in de maatschappij staan, zelfstandig en sociaal vaardig zijn.  

Wij vinden het belangrijk dat kinderen hun eigen talenten leren kennen en gebruiken en met 

plezier in het leven staan.  

  

Wij zijn dan ook blij dat de inspecteur tijdens de observaties zowel ons pedagogisch beleid als onze 

pedagogische praktijk in orde heeft bevonden. 

Epe, december 2022 

 

 

 

 

 

 

 


