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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. Uitgeb reider onderzoek waar
nodig, minder uitgebreid waar mogelijk.

Beschouwing
Huidig onderzoek
Op 12 juli 2021 heeft de toezichthouder BSO De Kornuiten onaangekondigd bezocht voor een
risico-gestuurd, jaarlijks onderzoek. De pedagogische praktijk is geobserveerd, er is met de
aanwezige beroepskracht gesproken en diploma's van de beroepskracht zijn opgevraagd en
beoordeeld.
Tijdens de inspectie is een tekortkoming geconstateerd binnen het domein Veiligheid en
gezondheid. Een nadere toelichting kunt u lezen in het rapport
Algemeen
Buitenschoolse opvang (BSO) De Kornuiten is gelegen aan De Zuiderkade 7 te Emmeloord en staat
geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) met 30 kindplaatsen. De BSO is
onderdeel van Stichting Kinderopvang Flevoland (SKF). In hetzelfde gebouw bevindt zich ook het
Kinderdagverblijf (KDV). Er zijn 2 basisgroepen:

Het Roer, maximaal 14 kinderen

Voorpiek, maximaal 16 kinderen
Inspectiegeschiedenis

15-11-2019, jaarlijks onderzoek. Advies: geen handhaving.

18-09-2018 jaarlijks onderzoek. Advies: geen handhaving.

30-10-2017, jaarlijks onderzoek. Advies: geen handhaving.

In dit inspectierapport staan uitgebreide toelichtingen beschreven, verdeeld over de verschillende
domeinen van onderzoek. Vervolgens worden de inspectie-items benoemd die tijdens dit onderzoek
zijn beoordeeld. De houder is in de gelegenheid gesteld om een zienswijze aan te leveren op dit
inspectierapport. Indien aanwezig, is deze zienswijze terug te vinden als bijlage achterin dit
rapport.

Adv ies aan College v an B&W
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid.
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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
Op kindercentrum De Kornuiten wordt gewerkt met het pedagogisch beleidsplan dat staat vermeld
op de website van Stichting Kinderopvang Flevoland versie april 2021.
Handelen conform beleid
Uit gesprek met beroepskrachten en observatie van hun handelen blijkt dat zij voldoende bekend
zijn met het pedagogisch beleid van BSO De Kornuiten.
Conclusie
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden.
Pedagogische praktijk
Bij de observatie van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het
"Veldinstrument observatie pedagogische praktijk" van december 2014. Dit observatie instrument
is gebaseerd op de definitie van “verantwoorde kinderopvang” zoals dit in de Wet kinderopvang
staat beschreven:
De kinderopvangondernemer draagt 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, en
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.
De toezichthouder citeert enkele zinnen uit het observatie-instrument die betrekking hebben op het
geobserveerde pedagogisch handelen en illustreert deze met voorbeelden uit de praktijk. De
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illustraties zijn bedoeld als beknopte voorbeelden en geven niet een volledig beeld van de
praktijksituatie. De toezichthouder baseert haar beoordeling op de gegeven voorbeelden en overige
signalen die tijdens de observatie zijn ontvangen.
De observatie van het pedagogisch handelen vond plaats op een middag in 1 basisgroep. Er zijn in
totaal 4 kinderen aanwezig met 1 be roepskracht. De zomervakantie is net begonnen. Tijdens de
observatie wordt er buiten gespeeld.

a) Citaat: Individuele aandacht (4-12)
De beroepskrachten reageren (meestal) op een warm e en ondersteunende m anier op kinderen.
Zij gaan op een ongedwongen m anier om met ieder kind.
Observatie
Als kind X aangeeft dat ze ergens pijn heeft biedt de beroepskracht ondersteuning en heeft zorg en
aandacht voor X. De beroepskracht vraagt aan X of ze haar even zal helpen met het aantrekken
van haar skeelers, als ze merkt dat het X niet goed lukt. Als kind Y zegt "Juf, ik kan het heel goed,
juf kijk" kijkt de beroepskracht en zegt "Goed zo X!" De beroepskracht toont betrokkenheid en is
zorgzaam en vriendelijk richting de kinderen. Ze sluit aan bij gesprekjes van de kinderen en laat
kinderen ongedwongen spelen zonder te interrumperen.
Citaat:
Spelbetrokkenheid (4-12)
De meeste kinderen zijn het grootste deel van de tijd bezig met een bepaalde activiteit.
Mom enten v an betrokkenheid (aandacht en concentratie) wisselen af met rondlopen of
opperv lakkig spel. Kinderen zijn trots op wat zij hebben gedaan of gemaakt.
Observatie:
De kinderen spelen buiten. De kinderen kunnen zelf kiezen waar ze mee willen spelen. Ze kunnen
gaan fietsen, met de skeelers, voetballen, in de z andbak met zandfiguren etc...
Twee kinderen zijn bezig een bouwwerk te maken van zand in de zandbak. Zij gaan volledig op in
het bouwen hiervan en in hun fantasie die ze bij hierbij bedenken.
Twee andere kinderen zijn aan het skeeleren en rolschaatsen. X laat trots zien aan de
beroepskracht wat ze al kan.

c) Citaat: Begeleiden en feedback (4-12)
De beroepskrachten begeleiden ook de positiev e interacties tussen kinderen. Zij helpen de
kinderen actief om sociale vaardigheden met leeftijds - en/of groepsgenootjes te ontwikkelen (bv.
leren delen, naar elkaar luisteren, wachten, helpen). Zij benoem en en belonen het als kinderen
een (bijna) conflict zelf hebben opgelost.
Observatie
X en Y zijn aan het skeeleren en hebben plezier met elkaar. De beroepskracht ben oemt hoe leuk ze
dat samen kunnen. Als X wat moeite heeft op haar skeelers om goed te skeeleren en Y een
makkelijke variant (rolschaatsen) heeft, vraagt ze aan Y en de beroepskracht of ze ook zo op die
skeelers mag. Y reageert niet. De beroepskracht zegt "X wil je wat vragen, misschien straks ruilen?
Y reageert nu wel en er volgen een gesprekje over wanneer dit kan.
De beroepskracht attendeert de kinderen erop als er niet naar elkaar wordt geluisterd om dit wel te
doen.

d) Citaat: Afspraken en regels (4-12)
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In het beleidsplan staan aanwijzingen voor afspraken, regels en omgangsvormen.
Beroepskrachten handelen hiernaar, met ruimte voor eigen inzicht. Zij passen deze (in de
meeste situaties) consequent toe.
Observatie
De beroepskracht geeft vooral positie ve aandacht en negatief gedrag wordt niet benadrukt;
Bij een conflictje (bv.2 kinderen willen allebei hetzelfde speelgoed) laat de beroepskracht dit zoveel
mogelijk door de kinderen zelf oplossen als de situatie dit toelaat;
Conclusie
Er wordt voldoende zorg gedragen voor het waarborgen van verantwoorde buitenschoolse opvang.

Gebruikte bronnen



Website (https://www.kinderopvang-flevoland.nl)
Pedagogisch beleidsplan (Stichting Kinderopvang Flevoland BSO gewijzigd april 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 houder staat in het Handelsregister ingeschreven als Stichting kinderopvang Flevoland e.o. De
houder en eventuele bestuurders dienen te beschikken over een VOG Rechtspersoon. De verificatie
van de VOG van de houder en een bestuurder in het LRK (Landelijk register kinderopvang) heeft
plaatsgevonden en is in orde.
De medewerker is ingeschreven in het Personenregister (PRK) en gekoppeld aan de houder.
De medewerker is na inschrijving en koppeling in het PRK met haar werkzaamheden begonnen.
Conclusie
Er wordt aan de getoetste eisen voldaan.
Opleidingseisen
Beroepskrachten
De aanwezige beroepskracht beschikt over een passende beroepskwalificatie om te mogen werken
in de dagopvang.
Pedagogisch beleidsmedewerker
De twee pedagogisch beleidsmedewerkers van de organisatie SKF voor deze locatie hebben naast
het diploma om te mogen werken in de kinderopvang, een aanvullend diploma 'HBO Basiscursus
coaching voor de kinderopvang'.
De pedagogisch beleidsmedewerker beschikt over een passende beroepskwalificatie voor de
uitoefening van de functie.
Conclusie
Er wordt aan de gestelde voorwaarden voldaan.

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
Op moment van inspectie zijn de volgende aantallen kinderen en beroepskrachten aanwezig.
Voor de berekening heeft de toezichthouder gebruik gemaakt van de rekentool op 1ratio.nl.
Groep
1

Aantal kinderen
4

Aantal aanwezige BK
1

Benodigde BK
1
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Conclusie
Er wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio.
Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Het kindercentrum beschikt over 2 basisgroepen
Groepsnaam Aantal kinderen Maximale groepsgrootte
Het Roer
4
14
Voorplek

0

16

Conclusie
Er wordt voldaan aan de stabiliteits-eisen voor de opvang.
Gebruikte bronnen




Interview
Diploma/kwalificatie beroepskracht
Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) (ingezien inspectie KDV Speelmuiter
d.d. 21 mei 2021)
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Veiligheid en gezondheid
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
De houder moet zorgen voor veilige en gezonde opvang. Hiervoor heeft de houder vastgelegd wat
de risico’s zijn voor de veiligheid en gezondheid van kinderen. Ook beschrijft de houder: wat hij/zij
doet om risico’s klein te houden, hoe de kinderen met kleine risico’s leren omgaan en hoe
beroepskrachten handelen als er toch iets gebeurt. En de houder besteedt aandacht aan het risico
op grensoverschrijdend gedrag.
De houder betrekt medewerkers bij het maken van dit veiligheid - en gezondheidsbeleid. De houder
zorgt ervoor dat de beroepskrachten handelen volgens het beleid.
Er is een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de houder moet de kennis en het
gebruik van deze meldcode bevorderen.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een
beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
EHBO
De beroepskracht vertelt dat ze bij de opening van de BSO vandaag, tussen 06.30 en 07.30 uur
alleen op het kindercentrum aanwezig was om kinderen op te vangen. De locatieverantwoordelijke
kan geen geldig EHBO-certificaat overhandigen. Bij navraag blijkt de beroepskracht niet in het
bezit te zijn van een geldig EHBO-certificaat.
De houder dient er voor zorg te dragen 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
Conclusie
Tijdens opvanguren is er niet altijd een volwassene aanwezig op BSO De Kornuiten die in het bezit
is van een geldig EHBO-certificaat.
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is
voldaan:
De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende de buitenschoolse opvang
te allen tijde ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van
eerste hulp aan kinderen conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie
gestelde nadere regels.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9b Regeling
Wet kinderopvang )

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Kennisbevordering
De beroepskracht vertelt sinds 2 maanden werkzaam te zijn bij Stichting Kinderopvang Flevoland.
In het gesprek blijkt ze inhoudelijk op de hoogte te zijn van de inhoud en werkwijze van de
meldcode. Ze benoemt op welke wijze zij is geïnformeerd. De interne aandachtsfunctionaris heeft
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bijvoorbeeld de meldcode (interne werkwijze) besproken met de beroepskracht en heeft de
meldcode opgestuurd om dit document te lezen.
Conclusie
De houder heeft de kennis en het gebruik van de meldcode bevordert.
Gebruikte bronnen



Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (via mail)
Interview
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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)
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 responsie ve 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 explo iteert en waar kinderen worden
opgevangen;
d. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen worden opgevangen;
e. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over
de kinderen die worden opgevangen;
f. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd
hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn
of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres.
Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met f
ingeschreven in het personenregister kinderopvang.
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(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 o p 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)
Veiligheid en gezondheid
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende de buitenschoolse opvang
te allen tijde ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van
eerste hulp aan kinderen conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie
gestelde nadere regels.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9b Regeling
Wet kinderopvang )
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode.
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening

: De Kornuiten

Website

: http://www.kinderopvang-flevoland.nl

Aantal kindplaatsen

: 30

Gegevens houder
Naam houder

: Stichting Kinderopvang Flevoland e.o.

Adres houder

: Acacialaan 12

Postcode en plaats

: 8302 AK Emmeloord

Website

: www.kinderopvang-flevoland.nl

KvK nummer

: 41024075

Aansluiting geschillencommissie

: Ja

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD

: GGD Flevoland

Adres

: Postbus 1120

Postcode en plaats

: 8200 BC LELYSTAD

Telefoonnummer

: 088-0029910

Onderzoek uitgevoerd door

: M. Smid

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente

: Noordoostpolder

Adres

: Postbus 155

Postcode en plaats

: 8300 AD EMMELOORD

Planning
Datum inspectie

: 12-07-2021

Opstellen concept inspectierapport

: 14-07-2021

Zienswijze houder

: 26-07-2021

Vaststelling inspectierapport

: 26-07-2021

Verzenden inspectierapport naar houder

: 26-07-2021
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Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 26-07-2021

Openbaar maken inspectierapport

:
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
Emmeloord 26 juli 2021,
Bij het onderzoek was er een tekortkoming geconstateerd aangezien er een persoon alleen in het
gebouw was van 6.30 uur tot 7.30 uur zonder (kinder)EHBO diploma.
Met deze collega is overlegd dat zij zo spoedig mogelijk dit diploma gaat behalen.
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