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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd onderzoek na registratie. 
Dit onderzoek bij BSO Donatushof heeft plaats gevonden binnen drie maanden na registratie. 
Tijdens dit onderzoek zijn alle voorwaarden die op deze locatie van toepassing zijn, beoordeeld. 

 
Beschouwing 

Buitenschoolse opvang de Donatushof te Bemmel is onderdeel van Stichting Primair Onderwijs de 
Linge. 
De BSO is sinds 31 oktober 2016 geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en 

Peuterspeelzalen (LRKP) met 20 kindplaatsen. 
De opvang richt zich op kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot de leeftijd waarop zij naar het 
voortgezet onderwijs zullen gaan. 
  

De Donatushof is gevestigd in een lokaal van basisschool Donatushof en zal onderdeel uitmaken 
van Intergraal Kindcentrum 'Jenaplan IKC Donatushof'. 
  
Peuterspeelzaal het Olifantenbos en kinderdagverblijf het Olifantenbos, van dezelfde houder, 
maken eveneens onderdeel uit van het Integraal Kindcentrum. 
  

Onderzoeksgeschiedenis. 
Tijdens het onderzoek voor registratie (7 juli 2016) zijn geen tekortkomingen geconstateerd. 
  
Bevindingen op hoofdlijnen. 

Er kan geconcludeerd worden dat er verantwoorde opvang wordt geboden. Men voldoet aan de 
gestlede voorwaarden van de wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 
  

  
  

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

 

Pedagogisch klimaat 

 
Binnen dit domein zijn de volgende competenties geobserveerd en beoordeeld: 
  
 emotionele veiligheid; 
 persoonlijke competentie; 

 sociale competentie; 
 overdracht van normen en waarden. 

  
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk is gebruik gemaakt van het Veldinstrument 
observatie kindercentrum (versie Januari 2015). De cursief gedrukte tekst hieronder is afkomstig 
uit dit document. Om een helder beeld te krijgen van beleid, visie en praktijk is het beleidsplan 
gecontroleerd op inhoud en volledigheid. 

  
 
Pedagogisch beleid 
 
De houder hanteert het pedagogisch beleidsplan van Kinderopvang de Linge. 
Daarnaast maakt men gebruik van het Pedagogisch Beleidsplan Buitenscoolse opvang IKC i.o. 
Donatushof/Mikado (versie juli 2016). 

  
Het pedagogisch beleids- en werkplan bevatten onder andere informatie over; 

- de wijze waarop de emotionele veiligheid wordt gewaarborgd 
- de mogelijkheden tot de ontwikkeling van persoonlijke- en sociale competenties 
- de wijze waarop de overdracht van normen en waarden plaatsvindt 
- de groepsgrootte, de leeftijdsopbouw en de werkwijze van de basisgroep 

- de wijze waarop de achterwacht is geregeld 
  
Hiermee voldoet men aan de gestelde voorwaarden. 
 
 
Pedagogische praktijk 
 

Emotionele veiligheid 
Het welbevinden van de kinderen is redelijk tot goed. De meeste kinderen zijn ontspannen en bezig 
met hun spel.  

Tijdens de observatie is gezien dat de meeste kinderen actief en betrokken zijn bij hun spel. Aan 
tafel maken een aantal kinderen Sint en Piet van Lego en drie anderen maken een knikkerbaan van 
wc-rollen. Tijdens de activiteit wordt gezellig gekletst en gelachen. De beroepskracht helpt waar 
nodig. 

  
De beroepskrachten hebben gesprekjes met kinderen waarbij beiden bijdragen aan de voortgang 
en inhoud van het gesprek (dialoog). Zij sluiten meestal op passende wijze aan op de situatie en/of 
de vraag van een kind. Er is verbaal en non-verbaal contact. 
Gedurende de hele middag van de observatie is gezien dat de beroepskracht met de kinderen 
gesprekjes voert. Dit gebeurt tijdens de gestructureerde situatie (zoals het eet- en drinkmoment 

aan tafel) maar ook tijdens bijvoorbeeld de vrije activiteiten en tijdens bijvoorbeeld het lopen naar 
buiten toe. De beroepskracht gaat veel in op de initiatieven van de kinderen en sluit hier meestal 
op adequate wijze op aan. 

  
Persoonlijke competentie 
Het programma bestaat uit vrij spel en gestructureerde individuele en groepsactiviteiten. De 
activiteiten zijn gevarieerd en bieden zowel rustmomenten als actieve uitdaging. 

Kinderen hebben er plezier en zin in. Ieder kind krijgt leer-/ervaringskansen naar eigen wens en 
behoefte. 
De kinderen zijn de hele dag op de BSO omdat het een studiedag van school is. Er is een 
afwisselend programma aangeboden; een wandeling naar het natuurgebied in de buurt van de 
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BSO, tosti's bakken, een BSO lied maken, vrijspel (knikkerbaan en Lego) en een spel in de 
gymzaal. 
Er is genoeg afwisseling en de activiteiten doen een beroep op de verschillende 
ontwikkelingsgebieden.  
  

Het spelmateriaal is zichtbaar en bereikbaar voor kinderen. Zij moeten aan de beroepskracht 
vragen of zij met bepaalde spelmaterialen mogen spelen; ander materiaal mogen zij zelf pakken. 
De kinderen kennen de afspraken hierover. 
  
Sociale competentie 
De beroepskrachten oefenen spelenderwijs in conflicten aangaan en oplossen door spelvormen, 
groepsgesprekken nav gebeurtenissen of verhalen; aanleren van behulpzame rituelen en gebruiken 

van de groep. Afspraken over sociale omgang worden voorgeleefd en toegelicht. 
Op momenten dat het kinderen onenigheid met elkaar hebben laat de beroepskracht de kinderen 

het eerst zelf oplossen. Enkele malen gebeurt het dat het de kinderen niet lukt dit zelf op te lossen 
en ontstaat er wat geschreeuw tussen de jongens die fanatiek zijn in hun spel (met name tijdens 
het voetbalspel in de gymzaal is er onenigheid over doelpunten en dergelijke). 
De beroepskracht probeert eerst vanaf een afstandje tips te geven, maar als dat niet lukt roept zij 

de jongens bij zich. Zij vraagt wat er is en geeft ieder de gelegenheid iets te zeggen. Vervolgens 
worden er gezamenlijk afspraken gemaakt en kan het spel verder gaan. 
  
Overdracht van normen en waarden. 
De beroepskrachten leggen uit waarom afspraken, regels en omgangsvormen belangrijk zijn. Het is 
voor kinderen duidelijk wat de consequenties zijn als zij de afspraken negeren of overtreden. 
Kinderen worden betrokken bij en hebben invloed op het opstellen en evalueren van (een aantal) 

regels en afspraken. 
Op momenten dat het nodig is herinnert de beroepskracht een aantal kinderen aan de gemaaktE 
afspraken en de regels die gelden bij de BSO. 

In de groep hangt een groot vel papier waarop de Huisregels geschreven zijn die gezamenlijk met 
de kinderen zijn opgesteld. 
  
Op grond van onder andere bovenstaande observaties kan geconcludeert worden dat de 

pedagogische praktijk voldoet aan de gestelde voorwaarden. 
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Personeel en groepen 

 
Binnen dit domein zijn de pedagogisch medewerkers gecontroleerd op een passende 

beroepskwalificatie en een geldige verklaring omtrent het gedrag. 
  
De beroepskracht-kindratio en de stamgroepen zijn gecontroleerd aan de hand van roosters, 
presentielijsten en bezettingslijsten. Beoordeeld is of de praktijk met de theorie overeenkomt. 
  
Eveneens is binnen dit domein gekeken of de voorgeschreven voertaal wordt gebruikt. 

  
 
Verklaring omtrent het gedrag 

 
De VOG's van de drie werkzame beroepskrachten zijn ingezien. Deze voldoen aan de gestelde 
voorwaarden. 
 

 
Passende beroepskwalificatie 
 
De drie werkzame beroepskrachten zijn in het bezit van een passende beroepskwalificatie. 
  
Men voldoet hiermee aan de gestelde voorwaarden. 
  

 
 
Opvang in groepen 

 
Buitenschoolse opvang Donatushof bestaat uit één basisgroep van maximaal 20 kinderen in de 
leeftijd van 4 jaar tot de leeftijd waarop zij naar het voortgezet onderwijs gaan. 

  
Men voldoet hiermee aan de gestelde voorwaarden. 
 
 
Beroepskracht-kindratio 
 
De beroepskracht-kindratio is beoordeeld op grond van de presentielijsten van week 39 en 45 

2016. En op grond van het aantal aanwezige kinderen en beroepskrachten op maandag 14 
november 2016. 
  

Er kan geconcludeerd worden dat er voldoende beroepskrachten zijn ingezet voor het aantal 
aanwezige kinderen. 
  
Men voldoet hiermee aan de gestelde voorwaarden. 

 
 
Gebruik van de voorgeschreven voertaal 
 
Tijdens de opvang wordt Nederlands gesproken. 
 

Gebruikte bronnen: 
  Interview anderen (Er is gesproken met de pedagogisch medewerker.) 
  Observaties 
  Verklaringen omtrent het gedrag (27-07-2016, 13-07-2016, 08-08-2016) 

  Diploma's beroepskrachten (PW3, SPW4/Leraar basisonderwijs, Onderwijs Assistent) 
  Presentielijsten 
  Personeelsrooster 



 

7 van 17 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang onderzoek na registratie 14-11-2016 
Donatushof te Bemmel 

 

Veiligheid en gezondheid 

 
  

 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
In juni 2016 is een risico-inventarisatie uitgevoerd middels de digitale risicomonitor. De aanwezige 
veiligheids- en gezondheidsrisico's in de voor kinderen toegankelijke ruimtes zijn in kaart gebracht. 
Alle thema's zoals verbranding, verstikking en overdracht van ziektekiemen komen aan bod. 

  
Voor de geïnventariseerde risico's zijn doeltreffende maatregelen beschreven, deze zijn opgenomen 
in protocollen en huisregels. 

  
Tijdens het gesprek met de beroepskracht en uit de observatie blijkt dat zij voldoende op de 
hoogte is van de maatregelen die genomen dienen te worden om veiligheids- en 
gezondheidsrisico's te reduceren. 

  
Aan alle voorwaarden binnen dit domein wordt voldaan. 
 
 
Meldcode kindermishandeling 
 
De houder hanteert de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze voldoet aan de 

gestelde voorwaarden. 
  
Uit het gesprek met de beroepskracht blijkt dat zij zich bewust is van haar verantwoordelijkheid 

voor de naleving van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Zij kan signalen 
benoemen die kunnen duiden op kindermishandeling. Tevens kan zij benoemen welke maatregelen 
zij dient te nemen bij een vermoeden. 

  
Aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan. 
  
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview anderen (Er is gesproken met de pedagogisch medewerker.) 
  Observaties 

  Risico-inventarisatie veiligheid 
  Risico-inventarisatie gezondheid 
  Actieplan veiligheid 

  Actieplan gezondheid 
  Huisregels/groepsregels 
  Meldcode kindermishandeling 
 Veiligheidsprotocol. 
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Accommodatie en inrichting 

 
  

 
Binnenruimte 
 
De buitenschoolse opvang maakt gebruik van een groepsruimte van 61 m2. 
Daarnaast maakt men gebruik van de aula van school, de techniekruimte en de gymzaal. 
De totale oppervlakte van de binnenspeelruimte is voldoende voor de opvang van 20 kinderen. 

  
Tevens is er de mogelijkheid, met uitzondering van studiedagen, gebruik te maken van de 
groepsruimte van de peuterspeelzaal. 

  
De ruimte van de BSO is ingericht en de eigenheid van de BSO komt tot uiting. De Jungle wordt 
weergegeven en voor ieder kind is er een herkenning in de vorm van een dier. Er zijn verschillende 
hoeken gecreëerd en er is een diversiteit aan spel- en ontwikkelingsmateriaal. 

  
Men voldoet aan de gestelde voorwaarden. 
  
 
 
Buitenspeelruimte 
 

De buitenschoolse opvang maakt gebruik van het ruime aangrenzende schoolplein. 
Op het schoolplein staat onder ondere een basket, een klimtoestel en er zijn voetbaldoeltjes. 
Daarnaast is er voldoende ruimte voor activiteiten en beweegspelletjes. 

De buitenspeelruimte bevat voldoende vierkante meters voor de opvang van 20 kinderen en is 
passend ingericht in overeenstemming met de leeftijd van de kinderen. 
  

Men voldoet hiermee aan de gestelde voorwaarden. 
 
Gebruikte bronnen: 
  Observaties 
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Ouderrecht 

 
  

 
Informatie 
 
Ouders worden geïnformeerd middels de website, een kennismakingsgesprek en het pedagogische 
beleidsplan. Onderwerpen waar ouders over geïnformeerd worden zijn onder andere; 
- het pedagogisch beleid 

- de inzet van beroepskrachten 
- het beleid over veiligheid en gezondheid 
- de groepsgrootte 

- de opleidingseisen van beroepskrachten 
- de interne klachtenregeling en de geschillencommissie 
  
Ouders krijgen voldoende informatie over de onderwerpen waarover zij geïnformeerd dienen te 

worden. 
 
 
Oudercommissie 
 
De houder dient 6 maanden na registratie een reglement oudercommissie opgesteld te hebben en 
een oudercommissie ingesteld te hebben. Momenteel heeft de houder nog geen reglement 

oudercommissie opgesteld en is het de houder nog niet gelukt een oudercommissie samen te 
stellen. 
De buitenschoolse opvang is vanaf 31 oktober 2016 geregistreerd in het Landelijk Register 

Kinderopvang en Peuterspeelzalen, de 6 maanden termijn is nog niet verstreken. De voorwaarden 
behorend bij dit item zijn zodoende niet beoordeeld. 
Tijdens het volgende onderzoek worden de voorwaarden behorend bij dit item beoordeeld. 

 
 
Klachten en geschillen 2016 
 
Vanaf 1 januari kunnen ouders en oudercommissies met vragen en klachten over kinderopvang 
terecht bij het Klachtenloket Kinderopvang. Dit klachtenloket is verbonden aan De 
Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Het is tot stand gekomen naar aanleiding 

van een wetswijziging om de positie van ouders in de kinderopvang te versterken en meer grip op 
de kwaliteit te geven. 
  

De aansluiting bij De Geschillencommissie is verplicht. Ouders kunnen daar terecht als de houder 
een klacht naar hun oordeel niet juist afhandelt of onvoldoende gelegenheid biedt een klacht in te 
dienen. Ook de oudercommissie kan terecht bij De Geschillencommissie. 
  

Stichting Primair Onderwijs de Linge is aangesloten bij De Geschillencommissie. Hiermee wordt aan 
de voorwaarde voldaan. 
  
Daarnaast heeft de houder een interne klachtenregeling die voldoet aan de gestelde voorwaarden. 
 
Gebruikte bronnen: 

  Interview anderen (Er is gesproken met de pedagogisch medewerker.) 
  Informatiemateriaal voor ouders 
  Website 
  Klachtenregeling 

  Klachtenregeling oudercommissie 
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Inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum kenmerkende visie 
op de omgang met kinderen is beschreven. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

In het pedagogisch beleidsplan staat in duidelijke en observeerbare termen het volgende 

beschreven: de wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de 
mogelijkheden voor kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie, en 
de wijze waarop de overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de werkwijze, de 
maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de basisgroep. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub b Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen bij welke 
(spel)activiteiten kinderen hun basisgroep verlaten. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub c Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Bij activiteiten in groepen groter dan dertig kinderen besteedt de houder in het pedagogisch 
beleidsplan aantoonbaar extra aandacht aan de omgang met de basisgroep. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 en 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 7 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe beroepskrachten 
bij hun werkzaamheden worden ondersteund door andere volwassenen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub d Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe ondersteuning is 
vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub g Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe ondersteuning is 
vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum wordt ingezet in afwijking van 

de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub g Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop 

kinderen kunnen wennen aan een nieuwe basisgroep waarin zij zullen worden opgevangen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub e Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen het beleid ten 

aanzien van het gebruik maken van kinderopvang gedurende extra dagdelen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub f Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Pedagogische praktijk 

De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
persoonlijke competentie te komen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
sociale competentie te komen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

Een verklaring omtrent het gedrag van de houder is bij het indienen van de aanvraag tot 
exploitatie aan het college van B&W overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee 

maanden. 
(art 1.50 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum 

exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven na 1 maart 
2013. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang 
van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee 
maanden. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals in de cao kinderopvang is opgenomen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Bij de inzet van beroepskrachten in opleiding wordt rekening gehouden met de opleidingsfase 
waarin zij zich op dat moment bevinden, overeenkomstig de voorwaarden in de cao kinderopvang. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Opvang in groepen 

Ieder kind behoort bij een basisgroep. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De basisgroep bestaat uit maximaal twintig kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot de leeftijd waarop 
het basisonderwijs voor die kinderen eindigt. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)   
OF 

De basisgroep bestaat uit maximaal dertig kinderen in de leeftijd van 8 jaar tot de leeftijd waarop 
het basisonderwijs voor die kinderen eindigt. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 



 

12 van 17 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang onderzoek na registratie 14-11-2016 
Donatushof te Bemmel 

Een kind kan in één andere basisgroep dan de vaste basisgroep worden opgevangen, indien de 
ouder hiertoe/daarvoor vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven voor een bepaalde periode. 
(art. 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art. 6 lid 11 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Beroepskracht-kindratio 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste: 
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 4 jaar.  
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar.  

Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten 
berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 3 en 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen)   
OF 
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste: 
- 2 beroepskrachten en een extra volwassene per 30 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 

jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 4 en 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder heeft geregeld dat een andere volwassene telefonisch bereikbaar is en binnen 15 
minuten aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit, indien conform de beroepskracht-kindratio 
slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Bij buitenschoolse opvang gedurende schooldagen kunnen ten hoogste een half uur per dag minder 
beroepskrachten ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kindratio vereist is. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Bij buitenschoolse opvang gedurende vrije dagen kunnen ten hoogste drie uur per dag minder 
beroepskrachten ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kindratio vereist is. Deze inzet 
betreft de tijd voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens de voor dat kindercentrum gebruikelijke 
middagpauze. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De afwijking op vrije dagen of tijdens schoolvakanties betreft maximaal anderhalf aaneengesloten 
uren voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens de voor dat kindercentrum gebruikelijke middagpauze 

gedurende maximaal twee uur aaneengesloten. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt 
afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Indien als gevolg van het afwijken van de beroepskracht-kindratio slechts één beroepskracht in het 
kindercentrum ingezet wordt, dan is er ten minste één andere volwassene in het kindercentrum 
aanwezig. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 9 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

De voorgeschreven voertaal wordt gebruikt. 

(art 1.55 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)   
OF 
Er wordt een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de herkomst van de kinderen in deze 
specifieke omstandigheid daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder vastgestelde 
gedragscode. 
(art 1.55 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid op voor alle voor kinderen toegankelijke 
ruimtes in een kindercentrum, waaronder de buitenspeelruimte. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub 
a Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, 
buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk) 

De houder beschrijft de veiligheidsrisico’s op de thema’s: verbranding, vergiftiging, verdrinking, 
valongevallen, verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en 
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn, 
respectievelijk worden genomen in verband met de veiligheidsrisico’s, alsmede de samenhang 

tussen de veiligheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De registratie van ongevallen bevat per ongeval de aard en plaats van het ongeval, het jaar waarin 

het ongeval zich heeft voorgedaan en een overzicht van getroffen maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 3 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 

de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie gezondheid op. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, 
buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en 

peuterspeelzaalwerk) 

De houder beschrijft de gezondheidsrisico’s op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu, 
buitenmilieu en medisch handelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en 
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn 
respectievelijk worden genomen in verband met de gezondheidsrisico’s, alsmede de samenhang 

tussen de gezondheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 

de vastgestelde risico-inventarisatie gezondheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 
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Meldcode kindermishandeling 

De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld welke voldoet aan de beschreven 
eisen. 
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2a Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder handelt overeenkomstig de wettelijke meldplicht en bevordert de kennis en het gebruik 
ervan. 
(art 1.51b en 1.51c Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

 

Accommodatie en inrichting 

Binnenruimte 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² passend ingerichte binnenspeelruimte 
beschikbaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op 
te vangen kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Buitenspeelruimte 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3 m² buitenspeelruimte beschikbaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is voor kinderen toegankelijk. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is vast beschikbaar voor de buitenschoolse opvang. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de 
op te vangen kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Ouderrecht 

Informatie 

De houder informeert ouders en een ieder die daarom verzoekt over het te voeren beleid. 
(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder informeert ouders en personeel over het inspectierapport door het zo spoedig mogelijk 
na ontvangst op de eigen website te plaatsen. Indien geen website aanwezig is legt de houder een 

afschrift van het inspectierapport op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats. 
(art 1.54 lid 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder brengt de klachtenregeling, alsmede wijzigingen daarvan, op passende wijze onder de 

aandacht van ouders. 
(art 1.57b lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder brengt de mogelijkheid om geschillen aan de geschillencommissie voor te leggen op 

passende wijze onder de aandacht van ouders. 
(art 1.57c lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Klachten en geschillen 2016 

De houder treft een regeling voor de afhandeling van klachten over: 
- een gedraging van de houder of een bij de houder werkzaam persoon jegens een ouder of kind; 
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder. 
(art 1.57b lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De regeling is schriftelijk vastgelegd, voorziet er in dat de ouder de klacht schriftelijk bij de houder 
indient en dat de houder: 
- de klacht zorgvuldig onderzoekt; 

- de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling; 
- de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk wordt afgehandeld; 
- de klacht, uiterlijk zes weken na indiening bij de houder, wordt afgehandeld; 
- de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt; 

- in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn 
gerealiseerd. 
(art 1.57b lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder handelt overeenkomstig deze regeling. 
(art 1.57b lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder van een kindercentrum is aangesloten bij een door de minister van Veiligheid en Justitie 
erkende geschillencommissie voor het behandelen van: 
a) geschillen tussen houder en ouder over: 
- een gedraging van de houder of een bij de houder werkzame persoon jegens ouder of kind; 
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder; 

b) geschillen tussen houder en oudercommissie over de toepassing en uitvoering van het wettelijke 
adviesrecht. 
(art 1.57c lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Donatushof 

Aantal kindplaatsen : 20 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Stichting Kinderopvang de Linge 
Adres houder : Postbus 42 
Postcode en plaats : 6850AA Huissen 

Website : www.delinge.nl 
KvK nummer : 56699786 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden 
Adres : Postbus 5364 
Postcode en plaats : 6802EJ ARNHEM 
Telefoonnummer : 0800-8446000 

Onderzoek uitgevoerd door :  Nicoline Modica 
 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Lingewaard 

Adres : Postbus 15 
Postcode en plaats : 6680AA BEMMEL 
 

Planning 
Datum inspectie : 14-11-2016 
Opstellen concept inspectierapport : 22-11-2016 
Zienswijze houder : 06-12-2016 
Vaststelling inspectierapport : 07-12-2016 
Verzenden inspectierapport naar houder : 07-12-2016 
Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 07-12-2016 

Openbaar maken inspectierapport : 14-12-2016 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

Op 14 november jl. heeft u het onaangekondigd onderzoek na registratie uitgevoerd op 
onze buitenschoolse opvang op IKC Donatushof in Bemmel. 
Deze inspectie is als zorgvuldig ervaren en met aandacht voor het aanbod en de 

pedagogische kwaliteit op de groep. 
De Linge hecht grote waarde aan de kwaliteit en veiligheid. Wij beschouwen het 
inspectiebezoek als een goede externe toetsing bij de verdere ontwikkeling van onze 
nieuwe voorziening op IKC Donatushof. 
 

 
 

 

 


