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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. Bij dit onderzoek is tevens een door de houder 

ingediend wijzigingsverzoek kindplaatsen beoordeeld. 

 

Beschouwing 

Kindercentrum De Kruimelkring B.V. is een buitenschoolse opvang (BSO) op het adres 

Kortenaerstraat 16 te Twello. Deze BSO is gevestigd in hetzelfde gebouw als het gelijknamige 

kinderdagverblijf van dezelfde organisatie. De locatie beschikt over een eigen huiselijk ingerichte 

groepsruimtes en een aangrenzende buitenspeelruimte.  

  

Inspectiegeschiedenis 

Onderzoek voor registratie 19-10-2018:  

De toezichthouder heeft het toezicht in het kader van streng aan de poort uitgevoerd. Dit heeft 

geleid tot een positief advies tot opname register in het LRK. Er zijn geen overtredingen 

geconstateerd. De houder is gestart met de exploitatie na 01-11-2018 

 

Onderzoek na registratie 14-03-2019: Er is 1 overtreding vastgesteld op het onderdeel Ouderrecht: 

het plaatsen van het inspectierapport. 

 

Jaarlijks onderzoek 12-02-2020: Er zijn geen overtredingen.  

  

Bevindingen op hoofdlijnen 

De medewerkers en het management hebben coöperatief meegewerkt aan dit onderzoek. 

   

De houder heeft een wijzigingsverzoek ingediend bij de gemeente Voorst om het aantal 

kindplaatsen op te hogen naar 48 kindplaatsen. Deze wijziging is bij dit onderzoek beoordeeld en in 

orde bevonden. De verwachting is dat de houder zal zorgdragen voor verantwoorde kinderopvang 

met de ophoging naar deze capaciteit.  

  

Uit het onderzoek is gebleken dat het BSO op de onderzochte punten voldoet. De toezichthouder 

concludeert dat zowel het beleid als de praktijk in orde zijn.  

  

De bevindingen zijn terug te lezen in het rapport. 

  

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 

De toezichthouder adviseert de wijziging van het aantal kindplaatsen naar 48 toe te kennen.  
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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 

De Kruimelkring kent een algemeen pedagogisch beleidsplan.  

 

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

blijkt dat de beroepskrachten handelen conform het pedagogisch beleid. 

Teamoverleggen vinden periodiek plaats. Het management actualiseert het pedagogisch beleid bij 

wijzigingen. Zo heeft de houder het pedagogisch beleidsplan aangepast op het onderdeel 

basisgroepen. 

 

Over de op te vangen basisgroepen staat het volgende beschreven: 

• Op Kindercentrum de Kruimelkring zijn twee groepsruimtes (BSO 1 & BSO 2), waarin 

gedurende de hele week 1 basisgroep per groepsruimte gehuisvest is. BSO 1 meer geschikt is 

voor kinderen van 4 t/m 7 jaar en BSO 2 meer geschikt is voor kinderen van 7 t/m 12 jaar. 

Daarnaast is een combigroep KDV/BSO. Deze groep is voor peuters die wat extra uitdaging 

kunnen gebruiken maar ook voor de allerjongste BSO kinderen waarvoor een meer geleidelijke 

overgang van de BSO groep wenselijk is. 

En 

 

• We hebben ruimte voor twee basisgroepen. We hebben twee groepsruimtes beschikbaar voor 

kinderen van 4 t/m 12 jaar; BSO 1 is meer geschikt voor kinderen van 4 t/m 7 jaar en bestaat 

uit maximaal 20 kinderen. BSO 2 is geschikt voor kinderen van 4 t/m 12 jaar en bestaat uit 

maximaal 21 kinderen. De kinderen worden in hun eigen basisgroep opgevangen en volgen 

hier het programma. De aanwezigheid van bekende leeftijdsgenootjes heeft een positief effect 

op de ontwikkeling van kinderen. Een vertrouwde groep geeft een gevoel van veiligheid en 

bevordert de kwaliteit van het samenspel. Kinderen leren spelenderwijs veel sociale 

vaardigheden: samen spelen, samen speelgoed delen, op elkaar letten en voorzichtig zijn met 

elkaar. Begeleid door de pedagogisch medewerkers leren ze hoe ze bijvoorbeeld een conflict 

kunnen oplossen en het daarna weer goed kunnen maken met elkaar. 
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• Daarnaast hebben wij ook een combi-groep van maximaal 16 kinderen. Deze groep bestaat de 

jongste BSO-kinderen (maximaal 6 kinderen van 4 t/m 5 jaar) aangevuld met kinderen vanaf 

2 jaar vanuit het kinderdagverblijf. Voor deze laatste groep biedt de combi-groep extra 

uitdaging terwijl hij voor de jongste BSO kinderen extra veiligheid biedt: Sommige kinderen 

vinden de stap naar de basisschool al spannend genoeg. Het tegelijkertijd starten in een 

nieuwe BSO groep kan dan voor extra spanning zorgen. Voor deze kinderen is de combi-groep 

een mooie tussenstap; zij worden net zoals de andere BSO kinderen uit school opgehaald maar 

sluiten bij aankomst op de Kruimelkring aan bij de combi-groep waar ze de voor hen bekende 

leidsters en groepsgenootjes aantreffen. Na deze wenperiode, waarbij ook tijdens buitenspel al 

kennis wordt gemaakt met de kinderen van BSO 1, zal de stap naar BSO 1 makkelijker zijn. 

 

NB: 

• De houder heeft een wijziging ingediend naar 48 kindplaatsen. In het pedagogisch beleidsplan 

wordt gesproken van 47 kinderen in totaal.  

• De veranderde werkwijze heeft tevens consequenties voor de dagopvang. De actualisering van 

de werkwijze in de praktijk voor de dagopvang zal bij de inspectie van de dagopvang 

beoordeeld worden en daarbij zullen de vigerende voorschriften getoetst worden. Voor de 

gecombineerde groep gelden altijd de wettelijke voorschriften van de dagopvang. 

 

Conclusie 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 

maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen. 

Pedagogische praktijk 

In de Wet kinderopvang, artikel 1.49 lid 1 en 2 staat beschreven: 

Een houder van een kindercentrum biedt buitenschoolse kinderopvang, waaronder wordt verstaan: 

het in een veilige en gezonde omgeving bieden van emotionele veiligheid aan kinderen, het 

bevorderen van de persoonlijke en sociale competentie van kinderen en de socialisatie van 

kinderen door overdracht van algemeen aanvaarde waarden en normen. 

 

Bij algemene maatregel van bestuur zijn nadere regels gesteld met betrekking tot deze aspecten 

van verantwoorde kinderopvang, namelijk: 

 

A. De houder draagt er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase 

waarin kinderen zich bevinden, op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt 

omgegaan. Er is respect voor de autonomie van kinderen, grenzen worden gesteld aan en 

structuur wordt geboden voor het gedrag van kinderen. Dit gebeurt op een manier dat kinderen 

zich emotioneel veilig en geborgen kunnen voelen. 

 

B. De houder draagt er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase 

waarin kinderen zich bevinden, kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van: 

• motorische vaardigheden; 

• cognitieve vaardigheden; 

• taalvaardigheden; 

• creatieve vaardigheden. 

 

Dit gebeurt zodanig dat kinderen in staat worden gesteld steeds zelfstandiger te functioneren in 

een veranderende omgeving. 
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C. De houder draagt er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase 

waarin kinderen zich bevinden, kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen 

spelenderwijs sociale kennis en vaardigheden worden bijgebracht. Kinderen worden in staat gesteld 

steeds zelfstandiger relaties met anderen op te bouwen en te onderhouden. 

 

D. De houder draagt er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase 

waarin kinderen zich bevinden, 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. 

 

Binnen het domein 'Pedagogisch klimaat' is een observatie uitgevoerd waarbij een toetsing heeft 

plaatsgevonden van dit wetsartikel. 

Het oordeel ten aanzien van de verantwoorde buitenschoolse opvang is tot stand gekomen door 

een veelheid aan waarnemingen tijdens de observatie van de pedagogische praktijk. 

 

Situatie observatie 

De observatie vond in de middag plaats. Er werd 1 basisgroep opgevangen. 

 

Tijdens de observatie vonden de volgende momenten plaats: 

• Buitenactiviteiten: vrij spel; 

• Binnenactiviteiten: eet en drink- moment en vrij spel. 

 

Het volgende is onder andere geobserveerd in het kader van het bieden van verantwoorde 

buitenschoolse opvang (waarbij de schuingedrukte tekst uit het veldinstrument is overgenomen 

en de tekst daarna een uitwerking daarvan is in zoals deze is geobserveerd in de praktijk): 

 

Observatie A 

Er heerst een ontspannen, open sfeer in de groep 

Bij de start van de observatie zitten de kinderen aan tafel voor het eet- en drinkmoment. Er is een 

ongedwongen sfeer, kinderen kletsen met elkaar en de beroepskrachten. Na het gezamenlijke 

eetmoment gaan de kinderen naar buiten. Kinderen spelen met en naast elkaar of gaan op 

verkenning uit in de buitenruimte. De kinderen hebben plezier met elkaar en de beroepskrachten. 

De beroepskrachten zijn actief aanwezig en benaderen de kinderen met humor. De kinderen 

krijgen de gelegenheid om hun eigen spel te bepalen. Het welbevinden van de kinderen is geborgd 

op het moment van de observatie. 

Er is een aangename sfeer in de groep. De meeste kinderen tonen in hun gedrag dat ze zich op 

hun gemak voelen. Kinderen laten hun emoties zien, zowel in positieve zin (blij, tevreden, 

nieuwsgierig, enthousiast) als in negatieve zin (boos, verdrietig). De emoties zijn passend bij de 

situatie. 

 

Observatie B 

Kinderen hebben de mogelijkheid om (leer)ervaringen op te doen dankzij de groep, spelmateriaal, 

activiteitenaanbod en inrichting 

Vrije tijd/ ontspanning 

Op de middag van observatie zijn diverse mogelijkheden voor kinderen om in het spel diverse 

leerervaringen op te doen. De kinderen kunnen in de buitenruimte experimenteren met de 

aanwezige inrichting en de spelmaterialen. Er zijn drie pleinen die natuurlijk zijn ingericht. Verder 

is er spelinrichting aanwezig, zoals schommels en een wipwap. Als de kinderen buiten zijn gaan ze 

schommelen, fietsen, voetballen of een kijkje nemen bij de konijnen.  
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De beroepskrachten hebben een gezamenlijke buitenactiviteit voorbereid, een scheikundig 

experiment op het buitenveld. Hier kunnen de kinderen aan meedoen. Tijdens het buiten spelen 

hebben de beroepskrachten een actieve houding. Zo gaat een van de beroepskrachten een partijtje 

bal overschieten met een kind. 

Kinderen hebben de mogelijkheid om zich te ontspannen en/of schooldrukte af te reageren. Zij 

kunnen voor activiteiten kiezen die passen bij hun eigen interesse en energieniveau. De activiteiten 

passen in algemene zin bij de interesse en het ontwikkelingsniveau van de kinderen. 

 

Conclusie 

BSO Kindercentrum de Kruimelkring B.V. biedt verantwoorde buitenschoolse opvang, waaronder 

wordt verstaan het in een veilige en gezonde omgeving bieden van emotionele veiligheid aan 

kinderen, het bevorderen van de persoonlijke en sociale competentie van kinderen en de 

socialisatie van kinderen door overdracht van algemeen aanvaarde waarden en normen (artikel 

1.49 lid 1 Wet kinderopvang). 
 

 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (e-mail contact) 

• Observatie(s) 

• Pedagogisch beleidsplan (bso september 2021 aangeleverd op 10-09-2021) 
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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 op locatie werkzame beroepskrachten, de pedagogisch beleidsmedewerkers en de 

leidinggevenden 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. 

Opleidingseisen 

Diploma's beroepskrachten 

De beroepskrachten die op deze locatie worden ingezet beschikken over een diploma die volgens 

de geldende cao kinderopvang een kwalificatie geven. 

 

Kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerkers 

De pedagogisch beleidsmedewerker van de Kruimelkring die de coaching verzorgt op deze locatie 

beschikt over een diploma zoals opgenomen in de cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. Deze 

medewerker is tevens beroepskracht en ontvangt daarom pedagogisch coaching van een andere 

pedagogisch coach. Deze coach beschikt tevens over een passende kwalificatie zoals opgenomen in 

de cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.   

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

stagiaires 

Op het moment van inspectie vindt opvang plaats in 1 basisgroep. Er worden 16 kinderen van 4 tot 

13 jaar opgevangen door 2 beroepskrachten. 

 

Conclusie 

De inzet van het aantal beroepskrachten wordt berekend aan de hand van het aantal aanwezige 

kinderen en de leeftijden van deze kinderen per basisgroep. Daarbij wordt rekening gehouden met 

de rekenregels bij de vereiste inzet van beroepskrachten.   
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Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Op het moment van inspectie worden 16 kinderen van 4 jaar en ouder opgevangen in 1 

basisgroep. 

 

De toezichthouder heeft de bezettingslijsten ingezien. Uit de steekproef genomen uit deze 

overzichten blijkt dat de opvang plaatsvindt in vaste basisgroep(en) en dat de maximale grootte 

van de basisgroep(en) wordt bepaald aan de hand van de geldende rekenregels. 

 

Conclusie 

De kinderen worden opgevangen in vaste basisgroepen.  De maximale grootte van de basisgroep 

wordt bepaald op grond van tabel 2 in bijlage 1, onderdeel b van het Besluit kwaliteit 

kinderopvang. 
 

 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (e-mail contact) 

• Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 

• Presentielijsten 

• Personeelsrooster 

• Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 
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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 

Er is door de houder een wijzigingsverzoek kindplaatsen ingediend van 40 naar 48 kindplaatsen. 

 

Over de uitbreiding van het aantal kindplaatsen heeft de houder de volgende onderbouwing: 

'De huidige twee BSO groepen bestaan uit maximaal 20 kinderen per groep. Momenteel werken we 

in het oranje peuterspeelzaallokaal met een groep voor 4 tot ca. 7-jarigen. De andere BSO groep 

(waar ooit Herman het konijn stond) bestaat voornamelijk uit kinderen van 6 t/m 12 jaar. Omdat 

de ruimte het toelaat, willen we graag 1 extra kindplaats per groep aanvragen. 

  

Daarnaast willen we de huidige KDV+ groep (voor 2-4 jarigen) uitbreiden met een aantal BSO 

plaatsen voor kinderen waarbij de overstap naar een volle BSO1 groep in combinatie met de stap 

naar de basisschool te veel zou kunnen worden. Wanneer we deze jongste BSO kinderen na 

schooltijd iets langer op hun vertrouwde plekje kunnen opvangen denken wij dat de stap 

vergemakkelijkt kan worden. Wij zouden graag 6 extra BSO plekken op deze groep kunnen 

aanbieden. Naast de maximaal 10 kinderen van KDV+ 

Dit punt is besproken met de oudercommissie en die was erg enthousiast. We zijn nog bezig met 

het aanpassen van het beleidsplan hiervoor, zowel die van het KDV als de BSO. Zodra deze 

aangepast zijn zullen we de nieuwe versies toesturen. 

Qua schoolvrije dagen kunnen we op dit moment 20 kinderen opvangen. Tot nu toe hebben we aan 

3-5 plekken voldoende op studiedagen' 

 

De houder heeft het plan de kindplaatsen te verdelen over de volgende ruimtes: 

BSO- ruimte 1: 21 kindplaatsen 

Ruimte Oranje groep: 21 kindplaatsen 

Ruimte KDV - plus groep: 6 kindplaatsen BSO en 10 kindplaatsen dagopvang 2-4 jarigen. Dit 

betreft een zogenaamde combinatiegroep. 

 

Uit de door de houder aangeleverde informatie over de beschikbare binnenruimte blijkt: 

 

BSO ruimte 1: 76 m2; voldoende voor 21 kindplaatsen. 

Ruimte Oranje groep: 75,8 m2: voldoende voor 21 kindplaatsen. 

Ruimte KDV + groep: 50,5 m2; en nis 5,7 m2: 56,2 m2: voldoende voor 16 kindplaatsen. 
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De buitenschoolse opvang maakt gebruik van de buitenruimte van het kinderdagverblijf. De houder 

heeft aandacht voor de borging van het pedagogisch klimaat bij gelijktijdig gebruik van de 

buitenspeelruimte door de dagopvang en de buitenschoolse opvang. Er zijn diverse gedeeltes waar 

de opvang gebruik van kan maken en de opvangsoorten kunnen gescheiden van elkaar buiten 

spelen. De buitenruimte is direct toegankelijk vanuit de groepsruimte BSO. Deze is ingericht als 

natuur- en ontdektuin.  

De houder maakt verder gebruik van het aangrenzende grasveld en biedt daar regelmatig 

bewegingsactiviteiten aan. Er is voldoende buitenspeelruimte aanwezig voor de opvang van 

maximaal 61 kinderen van het kinderdagverblijf en 48 kinderen van de buitenschoolse opvang. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (e-mail contact) 

• Observatie(s) 

• Plattegrond 

• Pedagogisch beleidsplan (bso september 2021 aangeleverd op 10-09-2021) 
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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) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 

maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
 

Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde buitenschoolse opvang, draagt de houder van een 

kindercentrum er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin 

kinderen zich bevinden: 

a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de 

autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt 

geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen 

voelen; 

b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, 

cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat 

te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving; 

c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 

vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties 

met anderen op te bouwen en te onderhouden; 

d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 

aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met 

anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 

(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 11 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Personeel en groepen 

 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 

a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 

b. de 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; 
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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) 

 
 

Opleidingseisen 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 

aangevangen cao Kinderopvang. 

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 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 1, 2 en 19a Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 

lid 1 Regeling Wet kinderopvang) 

 

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding 

zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

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

 
 

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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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 : Kindercentrum De Kruimelkring B.V. 

Vestigingsnummer KvK : 000041127544 

Aantal kindplaatsen : 40 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Kindercentrum De Kruimelkring B.V. 

Adres houder : Kortenaerstraat 16 

Postcode en plaats : 7391 WR Twello 

KvK nummer : 08108570 

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 : Voorst 

Adres : Postbus 9000 

Postcode en plaats : 7390 HA TWELLO 
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Planning 

Datum inspectie : 10-09-2021 

Opstellen concept inspectierapport : 08-10-2021 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 29-10-2021 

Verzenden inspectierapport naar houder : 29-10-2021 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 29-10-2021 

Openbaar maken inspectierapport : 03-11-2021 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 


