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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. 

Beschouwing 

Eindconclusie 

De toezichthouder concludeert dat de houder na herstelaanbod voldoet aan de beoordeelde 

voorwaarden.   

 

Hieronder omschrijft de toezichthouder de algemene kenmerken van dit kindercentrum, de 

onderzoeksgeschiedenis en de bevindingen op hoofdlijnen. 

 

Algemene kenmerken  

BSO Oranje-Nassau maakt deel uit van Christelijke Kinderopvang Papendrecht. Christelijke 

Kinderopvang Papendrecht biedt dagopvang en buitenschoolse opvang aan op 2 locaties in de 

gemeente Papendrecht. Per locatie is een locatiehoofd aangesteld die verantwoordelijk is voor de 

aansturing van de beroepskrachten. Christelijke Kinderopvang Papendrecht heeft twee pedagogisch 

beleidsmedewerkers in dienst. Een pedagogisch beleidsmedewerker voor de BSO's en een 

pedagogisch beleidsmedewerker voor de kinderdagverblijven.  

 

BSO Oranje-Nassau is sinds 15 maart 2016 opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang. De 

registratie is afgegeven voor 20 kindplaatsen. De opvang vindt plaats in één basisgroep van 

maximaal 20 kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Op de locatie bevindt zich ook een 

kinderdagverblijf en een peuteropvang. De aansturing vindt plaats door het locatiehoofd. 

Daarnaast ontvangen de beroepskrachten coaching van de pedagogisch beleidsmedewerker. 

 

Onderzoeksgeschiedenis 

In 2018 en 2019 heeft de toezichthouder een jaarlijks onderzoek uitgevoerd. De houder voldeed 

aan de beoordeelde voorwaarden. 

 

Door de Coronacrisis zijn in 2020 niet alle kinderopvanglocaties bezocht. Op BSO Oranje-Nassau 

heeft geen inspectieonderzoek plaatsgevonden in 2020.  

 

Bevindingen op hoofdlijnen 

Tijdens het inspectiebezoek is het pedagogische klimaat op orde. De beroepskrachten zorgen voor 

een prettige, ontspannen sfeer. De beroepskrachten hebben voldoende interactie met de kinderen 

op de groep. Het activiteitenaanbod draagt op een positieve manier bij aan de ontwikkeling van de 

kinderen. 

 

Op 1 oktober 2021 heeft de houder heeft een wijzigingsverzoek gedaan voor een uitbreiding van 

20 naar 22 kindplaatsen. Het uitbreidingsverzoek is meegenomen in dit jaarlijks onderzoek op 15 

december 2021. Uit onderzoek blijkt dat er zowel binnen als buiten voldoende m2 speeloppervlakte 

aanwezig is om het aantal kindplaatsen uit te breiden. 
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Herstelaanbod 

Tijdens het onderzoek heeft de toezichthouder een herstelaanbod gedaan voor voorwaarden waar 

de houder niet aan voldeed. De houder heeft het herstelaanbod aangenomen. Na het 

herstelaanbod voldoet de houder aan de beoordeelde voorwaarden. Het herstelaanbod gaat over 

het volgende hoofdstuk 'verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang'. In het 

rapport staat meer informatie over het herstelaanbod onder dit hoofdstuk. 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 

 

De toezichthouder adviseert het college om het verzoek tot wijziging van gegevens in het Landelijk 

Register Kinderopvang (LRK) toe te wijzen. 
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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.  

 

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 

Christelijke Kinderopvang Papendrecht heeft een pedagogisch beleidsplan. Als aanvulling hierop 

heeft de BSO Oranje-Nassau een pedagogisch werkplan waarin de locatie specifieke werkwijze 

staat. 

 

Uitvoering pedagogisch beleid 

De houder zorgt ervoor dat de beroepskrachten op BSO Oranje-Nassau volgens het pedagogisch 

beleidsplan werken. Uit de gesprek met de beroepskracht blijkt dat het pedagogisch handelen 

onderwerp is van gesprek. De locatiemanager en pedagogisch coach informeren de 

beroepskrachten over eventuele wijzigingen in het pedagogisch beleid. De pedagogisch coach 

observeert en bespreekt het pedagogisch handelen van de beroepskrachten. 

Pedagogische praktijk 

De houder voldoet aan de beoordeelde eisen van het pedagogisch klimaat. Uit de pedagogische 

observatie van de toezichthouder blijkt dat de beroepskracht handelt volgens het pedagogisch 

beleid. Ook blijkt uit de observatie dat de beroepskracht aansluit bij het ontwikkelingsniveau van 

de kinderen. 

 

Hieronder staan 2 basisdoelen beschreven. 

 

De toezichthouder heeft het pedagogisch handelen van de beroepskracht en de stagiaire 

geobserveerd tijdens het vrijspelen. Tijdens het inspectiebezoek op de woensdagmiddag zijn 5 

kinderen en 1 wenkind aanwezig. Zij worden begeleidt door 1 beroepskracht en 1 stagiaire. 

Onderstaande beschrijvingen laten enkele situaties tijdens het inspectiebezoek zien. 

 

Het bieden van emotionele veiligheid 

De houder besteedt aandacht aan de verschillende ontwikkelingsfasen van kinderen en draagt er in 

voldoende mate zorg voor dat 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 (bron: Besluit Kwaliteit kinderopvang). 
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De beroepskrachten zorgen voor de emotionele veiligheid van de kinderen. Dit blijkt uit de 

volgende voorbeelden: 

 

 Er is een aangename sfeer in de groep. De 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. 

De kinderen spelen in kleine groepjes in de groepsruimte. Aan een lage tafel zitten 2 kinderen en 

de beroepskracht. De kinderen zijn aan het kleuren. 2 Kinderen spelen met de barbies en de 

auto's, 1 kind speelt met de knikkerbaan en 1 kind doet samen met de stagiaire een activiteit met 

wol. De kinderen voeren tijdens het spel gesprekjes met elkaar, de beroepskracht en de stagiaire. 

Als zij hulp nodig hebben, vragen ze dit aan de beroepskracht: "Juf, mogen wij met die grote 

vrachtwagen spelen?" "Ja, dat mag, ik zal 'm even voor jullie pakken." De kinderen die kleuren 

tonen interesse in elkaar en elkaars werkjes. 

 

 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. 

Tijdens het breien vertelt een kind aan de beroepskracht dat zij tijdens televisie kijken een heel 

stuk gebreid heeft, zonder te kijken. Zij laat zien hoever ze nu is. "Mooi!", zegt de beroepskracht. 

Wanneer de beroepskracht aan tafel zit met de kinderen die kleuren, zegt de beroepskracht tegen 

de jongen die naast haar zit: "Kijk (naam kind), dit wordt je nieuwe klasgenoot op school". Ze wijst 

naar het kind dat komt wennen. "Nee", zegt het kind. De beroepskracht zegt: "ik denk dat hij in 

jouw klas komt." Waarop de jongen reageert: "ik heb al vriendjes." De beroepskracht zegt: "Je kan 

er toch meer bij krijgen."    

Een kind speelt samen met de stagiaire met de knikkerbaan. "Ik heb gewonnen", zegt het kind 

tegen de stagiaire. "Ja je hebt gewonnen, jou knikker is sneller", zegt de stagiaire.   

 

Het stimuleren van de ontwikkeling van de sociale competentie 

De houder draagt er zorg voor dat 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. (bron: Besluit 

Kwaliteit kinderopvang) 

  

De beroepskrachten stimuleren de ontwikkeling van de sociale competentie van de kinderen. Dit 

blijkt uit de volgende voorbeelden: 

 

 De beroepskrachten laten veel initiatief voor samenspel over aan de kinderen, maar grijpen in 

als kinderen niet mee mogen of kunnen doen. Zij helpen kinderen om er weer samen uit te 

komen. 

Twee kinderen spelen samen op de grond met de auto's en barbies. Het meisje roept: "Stop, hou 

op!" als de jongen haar auto afpakt. De beroepskracht reageert: "Lieve lieve (naam kind), ik hoor 

net een paar keer hou op. (Naam kind) ik hoorde echt hou op. Jullie kunnen gewoon samen spelen. 

De auto's zijn allemaal van de BSO. En (naam kind) het zelfde geldt ook voor jou. Lief spelen en 

lief voor elkaar zijn. Er zijn zoveel auto zodat jullie best kunnen delen." 

 

 De beroepskrachten zetten zich in voor een positieve sfeer door zorg voor de inrichting en 

aankleding van ruimte en activiteiten. Zij maken grapjes, zijn behulpzaam en hebben aandacht 

en zorg voor alle kinderen. Kinderen worden aangesproken op hun medeverantwoordelijkheid 

voor een positieve sfeer en omgang met elkaar. 
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De groepsruimte is sfeervol ingericht met een kerstboom en een kersttafel met huisjes met 

lichtjes. De beroepskracht vertelt dat ze net met de kinderen het knutselmateriaal hebben verhuist 

uit de vorige groepsruimte in de school: "De kinderen hebben hier goed bij geholpen."  

Een kind ziet dat het onder de tafel nog nat is. Hij zegt: "Juf daar ligt nog drinken onder de tafel." 

De stagiaire pakt een doekje en vraag of hij het even droog wil maken, omdat zij niet goed onder 

de tafel kan. "Ja, hoor". Hij maakt het droog en geeft het doekje terug. "Dank je wel," zegt de 

stagiaire. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview anders namelijk: (beroepskracht) 

 Observatie(s) 

 Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch beleid CKOP oktober 2021) 

 Pedagogisch werkplan (oktober 2021 Pedagogisch werkplan BSO Oranje-Nassau) 



 

 

8 van 18 

Inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 15-12-2021 

BSO Oranje-Nassau te Papendrecht 

 

 

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.  

 

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 voldoet na herstelaanbod aan de voorwaarden. De toezichthouder heeft de houder een 

herstelaanbod gedaan op de volgende voorwaarde: 

 

Beroepskrachten, locatiemanager en pedagogisch beleidsmedewerker 

De toezichthouder heeft een steekproef gedaan in het personenregister kinderopvang. Alle 

beroepskrachten die de toezichthouder in de steekproef heeft mee genomen staan ingeschreven in 

het personenregister kinderopvang. De houder heeft hen gekoppeld aan de 

kinderopvangorganisatie. De locatiemanager en pedagogisch beleidsmedewerker heeft de 

toezichthouder ook mee genomen in de steekproef. Uit de steekproef blijkt dat zij staan 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang. De houder heeft hen gekoppeld aan de 

kinderopvangorganisatie. 

 

Stagiaire 

Ten tijde van het inspectiebezoek is er een stagiaire ingezet. De stagiaire is ingeschreven in het 

personenregister kinderopvang.  

Na herstelaanbod is de stagiaire ook gekoppeld aan de houder. Ten tijde van het inspectiebezoek 

stond de stagiaire nog niet gekoppeld aan de juiste houder.  

De houder is 'Christelijke Kinderopvang Papendrecht'. De eigenaar van deze onderneming, is ook 

eigenaar van een andere onderneming, namelijk 'Kinderopvang Papendrecht B.V.'. De stagiaire 

staat wel gekoppeld aan 'Kinderopvang Papendrecht B.V.', maar niet aan 'Christelijke Kinderopvang 

Papendrecht'. De toezichthouder heeft de houder een herstelaanbod gedaan. De houder heeft dit 

aanbod aangenomen en de beroepskracht alsnog gekoppeld aan 'Christelijke Kinderopvang 

Papendrecht' op 30 december 2021 Hiermee voldoet de houder aan de wettelijke voorwaarden. 

 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde na 

herstelaanbod, is voldaan: 

Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het 

personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder van een kindercentrum kan de 

persoon zijn werkzaamheden aanvangen. 

(art 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 
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Opleidingseisen 

De houder voldoet aan de voorwaarden. 

  

De werkzame beroepskracht en pedagogisch coach/beleidsmedewerker hebben een geschikt 

diploma volgens de geldende cao kinderopvang. 

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

stagiaires 

De houder voldoet aan de wettelijke voorwaarden met betrekking tot de inzet van beroepskrachten 

op buitenschoolse opvang Oranje-Nassau. 

 

Hieronder staat per onderdeel waaruit blijkt dat de houder aan de wettelijke voorwaarden voldoet: 

 

Beroepskracht-kindratio 

De toezichthouder heeft opgemerkt dat de houder voldoet aan de wettelijke eis van de 

beroepskracht-kindratio op BSO Oranje-Nassau. Dit blijkt uit de aanwezigheidslijsten en de 

observatie. 

 

Tijdens het inspectiebezoek ziet de beroepskracht-kindratio er zo uit: 

 

Groep Leeftijden Aanwezige kinderen Benodigde 

inzet 

Aanwezige inzet 

Takkies 4-12 jaar 5 kinderen en 1 wenkind  (van 

de peutergroep) 

1 beroepskracht 1 beroepskracht en 1 

stagiaire 

 

De inzet van stagiaires en beroepskrachten in opleiding 

De aanwezige stagiaire is boventallig ingezet. 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden. De werkwijzen van de houder dragen bij aan 

een vertrouwde en veilige omgeving. De houder zorgt voor een stabiele opvang voor het kind. 

 

Hieronder staat waaruit blijkt dat de houder aan de wettelijke voorwaarden voldoet: 

 

Opvang in groepen 

Op BSO Oranje-Nassau worden de kinderen opgevangen in een vaste basisgroep.  De volgende 

groep is aanwezig: 

 

Groep Leeftijden Kindaantal Maximaal kindaantal 

Takkies 4-12 jaar 5 kinderen, tijdelijk 6 kinderen 20 kinderen 
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Gebruikte bronnen 

 Interview houder (locatiemanager) 

 Interview anders namelijk: (beroepskracht) 

 Observatie(s) 

 Personenregister Kinderopvang 

 Diploma/kwalificatie beroepskrachten 

 Presentielijsten 

 Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch beleid CKOP oktober 2021) 

 Pedagogisch werkplan (oktober 2021 Pedagogisch werkplan BSO Oranje-Nassau) 

 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 

De houder voldoet aan de kwaliteitseisen voor accommodatie en inrichting. 

 

Hieronder staat per onderdeel beschreven waaruit blijkt dat de houder aan de wettelijke 

voorwaarden voldoet: 

 

Inrichting 

Binnenruimtes zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht. Bij de inrichting is gelet op het aantal 

en de leeftijd van de op te vangen kinderen. Er zijn meerdere speelhoeken ingericht. Geschikt 

speelmateriaal is aanwezig en te gebruiken voor de verschillende leeftijden van de kinderen. Er is 

rekening gehouden met de verschillende ontwikkelingsgebieden. Speelgoed en spelmaterialen zijn 

zichtbaar en bereikbaar: de kinderen kunnen dit zelf pakken. 

 

BSO Oranje-Nassau maakt gebruik van de volgende buitenspeelruimtes: 

- de aangrenzende buitenspeelruimte 

- het schoolplein van de gelijknamige basisschool 

 

Deze ruimtes zijn veilig en toegankelijk. De inrichting van de buitenspeelruimte en het 

buitenspelmateriaal zijn geschikt voor de leeftijden van de kinderen. 

 

Oppervlakte van de speelruimtes 

De houder heeft een wijzigingsverzoek ingediend voor een uitbreiding van 20 naar 22 kindplaatsen. 

Per kind in het kindercentrum is minimaal 3,5 m2 binnenspeelruimte aanwezig. De aanvraag is 

voor 22 kinderen. Deze kinderen worden opgevangen in 1 basisgroep van maximaal 22 kinderen. 

De volgende ruimtes zijn continu beschikbaar als speelruimte: 

 

Ruimte Oppervlakte Aantal kinderen Totaal m2 per kind 

Groepsruimte  67.86 m2   

Hal  15.81 m2   

Totaal  83.67 m2 22 kinderen  3.8 m2 per kind 

 

Buiten is minstens 3 m2 speelruimte per aanwezig kind beschikbaar. Het aantal kindplaatsen is 22 

kinderen. De minimale oppervlakte voor dit kindaantal is 66 m2. De buitenspeelruimte is ruim 

1300 m2. 
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Gebruikte bronnen 

 Interview houder (locatiemanager) 

 Interview anders namelijk: (beroepskracht) 

 Observatie(s) 

 Wijzigingsformulier exploitatie 

 Landelijk Register Kinderopvang 

 Plattegrond 

 Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch beleid CKOP oktober 2021) 

 Pedagogisch werkplan (oktober 2021 Pedagogisch werkplan BSO Oranje-Nassau) 
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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 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 

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) 

 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 

a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 

b. de participerende ouder; 

c. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 

uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een 

onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden 

opgevangen; 

d. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 

opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen worden opgevangen; 

e. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 
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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) 

 
 

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) 

 

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. 
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(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 : BSO Oranje-Nassau 

Website : http://www.kinderopvangpapendrecht.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000030020468 

Aantal kindplaatsen : 20 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Christelijke Kinderopvang Papendrecht 

Adres houder : Goudenregenstraat 15 

Postcode en plaats : 3353 VA Papendrecht 

KvK nummer : 60866519 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : Dienst Gezondheid en Jeugd 

Adres : Postbus 166 

Postcode en plaats : 3300 AD DORDRECHT 

Telefoonnummer : 078-7708500 

Onderzoek uitgevoerd door :  Mw. M. Bothoff 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Papendrecht 

Adres : Postbus 11 

Postcode en plaats : 3350 AA PAPENDRECHT 

 

Planning 

Datum inspectie : 15-12-2021 

Opstellen concept inspectierapport : 12-01-2022 

Vaststelling inspectierapport : 20-01-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 20-01-2022 
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Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 20-01-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 27-01-2022 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 


