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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 onderzoek na registratie. 
 

Beschouwing 
Algemeen 
Buitenschoolse opvang het Torentje heeft 1 basisgroep. Kinderen in de leeftijd van 4 tot 13  jaar 
kunnen hierin worden opgevangen. In totaal kunnen hier maximaal 22 kinderen worden opvangen. 
 
De basisgroep heeft een eigen groepsruimte. De opvang vindt plaats in de souterrain van het 

gebouw waar ook kdv het Torentje in gevestigd is. De bso heeft een eigen basisgroepsruimte. De 
bso maakt samen met het kdv gebruik van een groot buitenspeelruimte waar diverse 
speelmogelijkheden zijn. Er is één speeltoestel specifiek voor de bso. Dit speeltoestel is afgesloten 
door een hek en dus niet geschikt voor de kinderen van de kdv. 
 

Inspectiegeschiedenis 

25-06-2019; onderzoek voor registratie; advies opname in het register. Kan in exploitatie worden 
genomen. 
 
Huidige inspectie 
Op dinsdag 12 november 2019 heeft er een onaangekondigde onderzoek na registratie plaats 
gevonden bij bso 't torentje, Palestrinastraat 24 te Oss. 
 

Bevindingen 
Op de dag van inspectie worden er 7 kinderen opgevangen door 1 beroepskracht en 1 
stagiaire. Er zijn gesprekken gevoerd met de beroepskracht en er heeft observatie op de groep 
plaatsgevonden. Een aantal documenten zijn na afloop van de inspectie op kantoor bekeken. Deze 
documenten zijn meegenomen in de beoordeling. 
 
De praktijk laat een ontspannen beeld zien, de kinderen vertonen allen betrokken spel. De 

kinderen zoeken de beroepskracht en elkaar op, het contact oogt vertrouwd. Er is aandacht voor 
alle kinderen, ook voor die kinderen die er niet actief om vragen. 

 
Aan alle getoetste voorwaarden werd voldaan. 
 
Conclusie 

Bso 't torentje voldoet aan alle getoetste kwaliteitseisen die tijdens dit onderzoek zijn beoordeeld. 
 
De toelichting op de bevindingen van de toezichthouder kunt u teruglezen in het vervolg van dit 
rapport. Aan het einde van dit rapport treft u een overzicht aan van de inspectie-items die zijn 
beoordeeld 
 

Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 
Binnen het pedagogisch klimaat zijn de volgende onderdelen beoordeeld: 
• Pedagogisch beleid; 

• Pedagogische praktijk. 
 
Het onderdeel verantwoorde opvang is beoordeeld door middel van een observatie in de praktijk en 
gesprekken met de beroepskrachten. 
 
Per onderdeel volgt een beschrijving van de bevindingen van de toezichthouder en vervolgens 

wordt een oordeel gegeven op basis van de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang. 
 
Conclusie 
de bso voldoet aan de getoetste wettelijke kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing 

zijn. 

Pedagogisch beleid 

Bso het Torentje heeft een pedagogisch beleidsplan opgesteld waarin de kenmerkende 

pedagogische visie is beschreven. 
 
De houder draagt er zorg voor dat de beroepskrachten in de praktijk handelen volgens het 
pedagogisch beleid. Tijdens elk teamoverleg (1x per 6 weken) staat het pedagogisch beleid op de 
agenda. Bijzonderheden c.q. nieuwe ontwikkelingen hierover worden dan besproken.  

Pedagogische praktijk 

De houder dient zorg te dragen voor verantwoorde kinderopvang. Aan de hand van observaties van 

de pedagogische praktijk en interviews met beroepskrachten is beoordeeld of verantwoorde 
opvang wordt geboden. 
 
De observatie van de pedagogische praktijk heeft plaatsgevonden op dinsdagmiddag 12 
november 2019 en de volgende activiteiten zijn waargenomen: 

• vrijspel binnen (tekenen; spelletje spelen; fantasiespel; lezen; etc. 

• ophaalmoment 
• aangeboden groepsactiviteit - groot karton beschilderen voor het sinterklaasfeest 
•  
 
Emotionele veiligheid 
De beroepskracht heeft oog voor het individuele kind en zorgt voor een emotioneel veilige 
omgeving. De kinderen maken contact met elkaar en doen nieuwe ervaringen op. De kinderen 

zoeken de beroepskracht op en zij reageren positief op elkaar. 
 
Beroepskracht zorgen voor een positieve groepssfeer, duidelijkheid in het middagritme en 
duidelijkheid over regels en afspraken. 
 
De beroepskracht biedt structuur en stelt grenzen. Dit gebeurt op een doortastende, consequente 
en respectvolle manier. Voor kinderen is het duidelijk wat er van hen wordt verwacht en waar zij 

zich aan moeten houden. De beroepskracht laat merken dat ze de kinderen accepteert zoals ze 
zijn; ze geeft complimentjes, maakt grapjes, knuffelt, heeft oogcontact en treedt bemoedigend op 

als een kind dat nodig heeft. 
 
Er is een aangename sfeer op de groep. De kinderen tonen zich in hun gedrag op hun gemak. De 
kinderen laten emoties zien die passend zijn bij de situatie. 
 

Persoonlijke competentie 
De beroepskrachten sluiten aan op wensen en ideeën van de kinderen. Zij begeleiden de kinderen 
om zelf te (leren) kiezen en initiatief te nemen. Na het gezamenlijk schilderen, vraagt de 
beroepskracht aan de kinderen wat ze willen gaan doen. Alle kinderen weten dat al: kleuren, 
spelletje doen, even niks doen, spelen met auto's, etc.  
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Een paar kinderen willen graag naar buiten. Dat begrijpt de beroepskracht, echter gezien de korte 
tijd die er nog is, voordat het etenstijd is, wordt het buitenspelen uitgesteld naar na de maaltijd. 

Dat begrijpen de kinderen en kiezen iets om binnen te gaan doen. 
 
De beroepskracht loopt rond en heeft oog voor elk individueel kind. Ze geeft begeleiding, ze 

corrigeert, stimuleert en speelt soms even mee. 
 
Deze bso beschikt over een divers ingerichte binnenruimte, waar verschillende activiteiten kunnen 
plaatsvinden, zoals leeshoek, huiskamer/keuken, spellenhoek; knutseltafel; bouw/speel hoek, etc. 
 
Sociale competentie 
De beroepskracht begeleidt de kinderen in hun onderlinge interactie. Daarbij leert ze de kinderen 

om naar elkaar te luisteren, elkaar te helpen, op elkaar te wachten en samen een conflict op te 
lossen. 
 
De beroepskracht zet gerichte activiteiten in om kinderen te laten samenspelen. Op passende wijze 
(zonder verstoren) wijzen zij kinderen op elkaars kennis en kunde. Bijvoorbeeld: er wordt 
een groepsactiviteit aangeboden. Samen beschilderen van het achtergronddecor voor het 

sinterklaasfeest. Alle kinderen doen enthousiast mee. De beroepskracht vraagt aan iedereen wat ze 

erop schilderen, zodat iedereen dat weet. Daarop wordt door de andere kinderen positief op 
gereageerd. 
 
Overdracht van normen en waarden 
Kinderen worden aangesproken op hun gedrag. De beroepskracht geeft inzicht, richting en 
correctie aan het gedrag van kinderen. Zij geeft uitleg wanneer iets niet mag en waarom het niet 

mag, is zich bewust van haar voorbeeldfunctie en hanteert de algemeen aanvaarde normen en 
waarden. Kinderen worden gestimuleerd om kennis te maken met de algemeen aanvaarde 
waarden en normen in de samenleving. 
 
De beroepskracht hanteert afspraken en omgangsvormen die herkenbaar aanwezig zijn en worden 
toegepast. Kinderen worden gestimuleerd rekening te houden met elkaar, naar elkaar te luisteren 
en om de beurt te praten, op je beurt te wachten, etc. 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
• Interview 

• Landelijk Register Kinderopvang 
• Pedagogisch beleidsplan 
 

Personeel en groepen 
Binnen personeel en groepen worden de volgende onderdelen beoordeeld: 
  
• Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang; 

• Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen; 
• Aantal beroepskrachten; 
• Stabiliteit van de opvang voor kinderen. 
  
Per onderdeel volgt een beschrijving van de bevindingen van de toezichthouder en vervolgens 
wordt een oordeel gegeven op basis van de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang. 
  

Conclusie 

De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De aanwezige beroepskracht en stagiaire op deze locatie is ingeschreven in het personenregister 
kinderopvang met een geldige verklaring omtrent het gedrag en is door de houder gekoppeld aan 
de organisatie. 
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Opleidingseisen 

Het diploma van de pedagogisch beleidsmedewerker is beoordeeld. Zij beschikt over een passend 
diploma overeenkomstig de actuele cao kinderopvang. 

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

Tijdens de inspectie was de bezetting als volgt: 
 

naam 
groep  

aantal 
kinderen  

Ingezette 
beroepskrachten 

Benodigde 
beroepskrachten 

Voldoet 
wel/niet 

bso groep 7 1 en 1 stagiaire 1 wel 

 
Er wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio op de dag van de inspectie. 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bso het Torentje bestaat uit één basisgroep voor maximaal 22 kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 
jaar. Dit is conform de gestelde eisen. 

 

De BSO is geopend op alle dagen van de week, tijdens schoolweken na schooltijd en tijdens 
vakanties de gehele dag. 
 
Mentor 
Elk kind heeft er rechtop om bewust gezien en gevolgd te worden, niet alleen in zijn ontwikkeling, 
maar ook in zijn welbevinden als kind en zijn functioneren binnen de groep. 

Daarom werkt de bso met een mentor, die als pedagogisch professional werkt op de groep van het 
kind en functioneert ook als aanspreekpunt om informatie over het kind te verzamelen. 
 
Bij de start op de bso wordt aan ouders en kind gecommuniceerd wie de mentor is. Indien de 
mentor wijzigt, dan wordt dit direct aan de ouders gemeld. De mentor bespreekt periodiek de 
ontwikkeling van het kind en ouders. Tevens is de mentor het aanspreekpunt voor de ouders bij 

vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind. 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

In het kindercentrum zal de voorgeschreven voertaal Nederlands gesproken. 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
• Interview 
• Observatie(s) 

• Personen Register Kinderopvang 
• Diploma/kwalificatie beroepskracht 
• Presentielijsten 
• Personeelsrooster 
 

Veiligheid en gezondheid 
Binnen het domeinveiligheid en gezondheid zijn de volgende onderdelen beoordeeld: 
• Veiligheidsbeleid  Gezondheidsbeleid 
• Meldcode 
 

Conclusie 

De bso voldoet aan de getoetste wettelijke kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing 
zijn. 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder heeft een beleid veiligheid en gezondheid opgesteld dat ertoe leidt dat de veiligheid en 
gezondheid van de kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. 
 

Beleid 
De voornaamste risico's met grote gevolgen voor de veiligheid en gezondheid van kinderen zijn 
beschreven. Alsmede de handelswijze indien deze risico’s zich voordoen.  
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Daarnaast bevat het beleid een beschrijving 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. 

Op basis van een steekproef uit de praktijk blijkt het beleid actueel te zijn en passende 
maatregelen worden genomen. 
  

Het beleid vormt een continu proces. De houder zorgt ervoor dat het beleid inzichtelijk is voor 
zowel beroepskrachten als ouders. 
  
De houder draagt er zorg voor dat de beroepskracht in de praktijk handelt volgens het veiligheids- 
en gezondheidsbeleid. 
  
Eerste hulp aan kinderen  

De beroepskracht die ingezet is, beschikt nog niet over een certificaat voor het verlenen van eerste 
hulp aan kinderen, echter op deze locatie zijn voldoende andere beroepskrachten aanwezig die wel 
een geldig certificaat hebben. Hieruit blijkt dat de houder ervoor zorgdraagt dat gedurende de 
opvang ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is. 
  
  

Veiligheids- en gezondheidsrisico's in de praktijk. 

Tijdens de inspectie zijn er geen veiligheids- en gezondheidsrisico's geconstateerd. 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De houder heeft een meldcode vastgesteld 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 houder gebruikt het 
afwegingskader om te beslissen of een melding noodzakelijk is en of het zelf bieden of organiseren 

van hulp mogelijk is. De meldcode is vertaald naar de eigen organisatie. 
 
De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode en de handelwijze. De 
meldcode wordt jaarlijks doorgenomen met de beroepskrachten. Hiermee wordt de 
kennis onderhouden. Uit het gesprek met de beroepskracht blijkt, dat zij op de hoogte is van de 
meldcode. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
• Interview 
• Observatie(s) 
• EHBO certificaten 
• Beleid veiligheid- en gezondheid 

• Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
 

Accommodatie 
Binnen accommodatie is het volgende onderdeel beoordeeld: 

• Beschikbare speeloppervlakte binnen en buiten; 
• Passend ingerichte binnen- en buitenruimte. 
 
Per onderdeel volgt een beschrijving van de bevindingen van de toezichthouder en vervolgens 
wordt een oordeel gegeven op basis van de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang. 

Eisen aan ruimtes 

Binnenruimte 

De bso heeft een eigen groepsruimte van 86,6 m2. Dit betekent, dat er per kind 3,9 m2 bruto 
speelruimte beschikbaar is. Dit voldoet aan de norm. 
 
De ruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te 
vangen kinderen. Er zijn diverse speelhoeken: bouwhoek; 'chil' hoek; puzzelhoek; en aparte tafels 
waaraan een spelletje gespeeld of geknutseld kan worden. Divers spel en speelmateriaal mogen de 
kinderen zelfstandig pakken om mee te spelen. Willen kinderen ergens meespelen waar ze niet bij 

kunnen/mogen, dan kunnen ze dat vragen aan de beroepskracht.  
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Buitenruimte 
De bso maakt samen met het kdv gebruik van een groot buitenspeelterrein, die direct aangrenzend 

aan hun groepsruimte zit. Er is één speeltoestel alleen beschikbaar voor de bso. Verder is er een 
grasveld voor balspel, een zandbak, een speeltoestel voor de kleintjes en voldoende ruimte om te 
fietsen/steppen of om een ander spel te doen. 

 
De buitenruimte is niet opgemeten, maar de beschikbare ruimte is ruim voldoende voor de opvang 
van 70 (kdv 48 en bso 22) kinderen. 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
• Interview 
• Observatie(s) 

 
 

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) 
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Personeel en groepen 
 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 
a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 
b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 
uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een 
onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden 
opgevangen; 

c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder exploiteert en waar 
kinderen worden opgevangen; 
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 
de kinderen die worden opgevangen; 
e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd 

hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn 
of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 
 
Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e 
ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 
 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling met de in artikel 1.50 derde lid van 
de wet genoemde personen inclusief hemzelf. 
 

(art 1.48d lid 3 Wet kinderopvang) 

Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het 
personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder van een kindercentrum kan de 
persoon zijn werkzaamheden aanvangen. 
 

(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

 

Opleidingseisen 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 
aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 

Een beroepskracht meertalige buitenschoolse opvang beschikt daarbij over een bewijsstuk waaruit 
blijkt dat hij de Duitse, Engelse of Franse taal voor de deelvaardigheden gesprekken voeren, lezen, 
luisteren en spreken beheerst op ten minste niveau B2 van het Europees Referentiekader (ERK) 
voor talen. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9a lid 1 
en 2 Regeling Wet kinderopvang) 
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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) 

De inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs geschiedt overeenkomstig de voorwaarden 
opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk, met dien 
verstande dat gedurende de buitenschoolse opvang maximaal een derde deel van het totaal 

minimaal aantal op het kindercentrum in te zetten beroepskrachten bestaat uit beroepskrachten in 
opleiding of stagiairs. Het minimaal op het kindercentrum in te zetten beroepskrachten wordt 
gevormd door de optelsom van het op grond van artikel 16 van het Besluit kwaliteit kinderopvang 
minimaal aantal in te zetten beroepskrachten op de afzonderlijke basisgroepen. 
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 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) 

 

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 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 

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 art 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 art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 2 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 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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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 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; 
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) 

 

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 : Okido Kinderdagverblijf (Het Torentje) B.V. 
Vestigingsnummer KvK : 000039095827 
Aantal kindplaatsen : 22 
 

Gegevens houder 
Naam houder : Okido Kinderdagverblijf (Het Torentje) B.V. 
Adres houder : Somerweide 49 
Postcode en plaats : 4824EX Breda 
KvK nummer : 70862842 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Hart voor Brabant 
Adres : Postbus 3024 
Postcode en plaats : 5003DA Tilburg 
Telefoonnummer : 088-3686845 

Onderzoek uitgevoerd door :  L.J. Procee 
  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Oss 
Adres : Postbus 5 

Postcode en plaats : 5340BA OSS 
 

Planning 
Datum inspectie : 12-11-2019 
Opstellen concept inspectierapport : 15-11-2019 

Vaststelling inspectierapport : 25-11-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 25-11-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 25-11-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 16-12-2019 
 

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. 

 
 
 
 
 
 

 


