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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. 

De toezichthouder heeft dit onderzoek uitgevoerd volgens risicogestuurd toezicht. Dat betekent dat 

niet alle voorwaarden zijn beoordeeld. 

Op basis van een risicoprofiel en de inspectiegeschiedenis heeft de toezichthouder de inhoud van 

het onderzoek bepaald.  

 

Beschouwing 

Deze beschouwing beschrijft de resultaten van dit onderzoek. Na de feiten over het kindercentrum 

en de inspectiegeschiedenis volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden elders in het 

rapport per domein verder uitgewerkt. 

 

Feiten over het kindercentrum 

BSO Tussen Thuis 2 is één van de drie BSO-locaties van Tussen Thuis BSO. De buitenschoolse 

opvang (BSO) is gevestigd in de basisschool Troubadour in Elden (Arnhem). Vlakbij is nog een BSO 

van dezelfde houder. Deze BSO is in de Jozefschool. Beide BSO's werken veel met elkaar samen. 

Op de BSO Tussen Thuis 2 is plaats voor 50 kinderen van 4 tot 13 jaar. De kinderen zijn verdeeld 

in twee basisgroepen.  

 

Inspectiegeschiedenis 

• Regulier onderzoek 2019; de houder voldeed aan de voorwaarden   

• Regulier onderzoek 2020; het regulier onderzoek heeft vanwege corona niet plaatsgevonden 

• Regulier onderzoek 2021; de houder voldeed aan de voorwaarden. 

 

Bevindingen op hoofdlijnen 

Het reguliere onderzoek heeft plaatsgevonden op een dinsdagmiddag.  

De toezichthouder heeft zich gericht op het Pedagogisch klimaat, Personeel&groepen en 

Veiligheid&gezondheid 

 

De toezichthouder heeft tijdens het inspectiebezoek een goed beeld van de pedagogische praktijk 

gekregen. De toezichthouder heeft met de beroepskrachten gesproken en nadien is er telefonisch 

contact geweest met de houder. Op de locatie zijn enkele documenten ingezien. Dat wat niet 

aanwezig was, is per mail nagezonden.  

 

Herstelaanbod 

Binnen het domein Personeel&groepen is herstelaanbod ingezet. Het bleek dat één van de 

stagiaires niet was ingeschreven in het PRK en zodoende niet was gekoppeld aan de houder. Zij 

had bij aanvang van de stage wel een VOG aangevraagd, maar deze was inmiddels verlopen. 

Binnen de gestelde termijn is een nieuwe VOG aangevraagd en is de stagiaire ingeschreven en 

gekoppeld aan de houder. 

Na herstelaanbod voldoet de houder aan deze voorwaarde. 

 

Overtreding 

Binnen het domein Veiligheid&gezondheid is er een overtreding vastgesteld. 
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De EHBO certificaten zijn verlopen. De houder geeft aan dat er nog geen herhalingscursus heeft 

plaatsgevonden. Hierdoor is er tijdens de opvang géén volwassen persoon aanwezig is die in het 

bezit is van een geldig certificaat eerste hulp aan kinderen.  In het gesprek geeft de houder aan zo 

spoedig mogelijk een herhalingscursus  te plannen.  

 

Conclusie 

BSO Tussen Thuis 2 voldoet niet aan alle voorwaarden van de Wet kinderopvang. 

 

Advies aan College van B&W 

De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 

Er is een overtreding geconstateerd binnen het volgende domein: 

• Veiligheid & gezondheid: 

De houder zorgt ervoor dat er tijdens de opvang in ieder geval één volwassen persoon aanwezig is 

die in het bezit is van een geldig certificaat eerste hulp aan kinderen. 
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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 houder hanteert een algemeen pedagogisch beleidsplan, waarin het binnen de organisatie 

geldende beleid staat. Daarnaast hanteert elke locatie haar eigen pedagogisch werkplan met het 

locatiegebonden beleid 'Pedagogische Kwaliteitsboom'. Het locatiegebonden beleid van Tussen 

Thuis 2 geeft samen met het algemeen pedagogisch beleidsplan een beschrijving van onder 

andere: 

• De manier waarop de houder en de beroepskrachten invulling geven aan aspecten van 

verantwoorde kinderopvang, bedoeld in artikel 2 van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 

• De manier waarop de houder en de beroepskrachten de ontwikkeling van het kind volgen en 

stimuleren.-Als de beroepskrachten bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of 

problemen signaleren, verwijzen zij de ouders door naar passende instanties voor verdere 

hulp. 

• De manier waarop de houder aan de ouders en de kinderen bekend maakt wie de mentor van 

het kind is. En de manier waarop de mentor de informatie over de ontwikkeling van het kind 

periodiek met de ouders bespreekt. 

• De taken die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de opvang kunnen 

uitvoeren. En de manier waarop de houder hen hierbij begeleidt. 

• Een beschrijving van de werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de 

basisgroepen. 

• Een beschrijving van de wijze waarop kinderen kunnen wennen aan een nieuwe basisgroep. 

• Een beschrijving van de activiteiten wanneer kinderen hun basisgroep verlaten.  

• Een beschrijving van de tijden waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist 

is op basis van het aantal aanwezige kinderen. 

   

De houder draagt er zorg voor dat door de beroepskrachten volgens het pedagogisch beleid wordt 

gehandeld. 

Uit het gesprek met de beroepskrachten en uit de observatie blijkt dat zij op de hoogte zijn van de 

inhoud van het beleid. De beroepskrachten vertellen over de Kwaliteitsboom. Deze komt tijdens de 

overlegmomenten (lunchbijeenkomsten en teamvergaderingen) altijd aan bod. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de voorwaarden. 
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Pedagogische praktijk 

Inleiding 

De manier waarop de houder ervoor zorgt dat op de locatie sprake is van verantwoorde 

kinderopvang, is op basis van een observatie en een interview met een beroepskracht) onderzocht. 

 

De toezichthouder gebruikt tijdens de observatie van de pedagogische praktijk het veldinstrument 

‘observatie kindercentrum’ (opgesteld door GGD GHOR Nederland, versie januari 2015). Dit 

veldinstrument is gebaseerd op de vier onderstaande pedagogische basisdoelen uit de Wet 

Kinderopvang. Deze Wet geldt voor alle kinderen in de kinderopvang (Riksen Walraven 2000; van 

IJzendoorn e.a. 2004): 

• De beroepskrachten gaan op een sensitieve en responsieve manier met de kinderen om. Zij 

tonen respect voor de autonomie. Zij stellen grenzen en bieden structuur. Zodat kinderen zich 

emotioneel veilig en geborgen kunnen voelen;   

• De beroepskrachten stimuleren spelenderwijs de ontwikkeling van kinderen. Zij dagen hen uit 

op motorisch, cognitief, taal en creatief gebied. Zodat de kinderen leren om steeds 

zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving; 

• De beroepskrachten begeleiden kinderen in hun interacties. Zij brengen hen op spelenderwijs 

vaardigheden bij. Zodat de kinderen steeds zelfstandiger relaties met anderen kunnen 

opbouwen en onderhouden;   

• De beroepskrachten stimuleren de kinderen om op een open manier kennis te maken met de 

waarden en normen in de samenleving. Zodat de kinderen op een respectvolle manier met 

anderen omgaan en zich respectvol in de maatschappij gedragen.  

 

De toezichthouder let tijdens de observatie op een aantal observatiecriteria. Deze staan in het 

veldinstrument ‘observatie kindercentrum’. 

De toezichthouder beoordeelt de pedagogische praktijk aan de hand van de indicatoren uit dit 

observatie instrument. Deze indicatoren staan cursief in de tekst hieronder. 

Tijdens de observatie heeft de toezichthouder alle basisdoelen duidelijk waargenomen. 

De toezichthouder beschrijft twee basisdoelen aan de hand van een voorbeeld uit de praktijk. 

 

Feiten 

Het inspectiebezoek vond plaats op een dinsdagmiddag. De volgende situaties zijn onder andere 

gezien: 

- buitenspelen 

- knutselen 

- Wii-spel 

- vrij spel (o.a. lego, gezelschapsspel) 

 

Emotionele veiligheid 

Indicator:  

Kennen/ herkennen                                             

De beroepskrachten kennen ieder kind in de groep; ze kennen hen bij naam en weten persoonlijke 

bijzonderheden (bijv. karakter, hobby, allergieën). In het contact met het kind wordt die kennis 

gebruikt. 

  

Respectvol contact                                             

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. 

 

In de praktijk:  



 

 

7 van 15 

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 17-05-2022 

Tussen Thuis 2 te Arnhem 

 

Gedurende de observatie op de groepen is gezien dat de beroepskrachten de kinderen goed 

kennen. In de gesprekjes komen onderwerpen aan bod die over de kinderen persoonlijk gaan. De 

kinderen delen wat hen bezig houdt met de beroepskrachten. op hun beurt, vragen de 

beroepskrachten door en luisteren zij actief naar de kinderen. Uit het gesprek met de 

beroepskrachten maakt de toezichthouder op dat zij tevens goed op de hoogte zijn van de 

persoonlijke omstandigheden van de kinderen. Zij stemmen hun handelen af op de verschillende 

kinderen.  

 

Persoonlijke competentie 

Indicator 

Autonomie                                                          

De beroepskrachten geven de kinderen passende uitleg, aanwijzingen en correcties. 

Zij geven het kind daarbij autonomie om zelf te kiezen of mee te denken. 

 

In de praktijk: 

Op de groep Papegaai is gezien dat een paar meisje hun planning maken rondom het eten en 

drinken en de tijd waarop zij naar dansen moeten gaan. In de groep maken kinderen plannen om 

te knutselen en wat zij hiervoor nodig hebben. Zij pakken hun materiaal, overleggen met de 

beroepskracht en gaan aan het werk. Ondertussen geeft de beroepskracht positieve feedback en 

complimentjes. De sfeer is harmonieus te noemen. 

 

Conclusie 

Buitenschoolse opvang Tussen Thuis 2 biedt pedagogisch verantwoorde kinderopvang. 

De houder voldoet aan de voorwaarden. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder (Er is via e-mail contact geweest met de locatie verantwoordelijke) 

• Interview anders namelijk: (Er is gesproken met de aanwezige beroepskrachten) 

• Observatie(s) 

• Website 

• Pedagogisch beleidsplan 

• Pedagogisch werkplan 
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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 5 beroepskrachten, één van de twee stagiaires en de pedagogisch beleidsmedewerker hebben 

zich geregistreerd in het Personenregister Kinderopvang (PRK). Zij zijn ook gekoppeld aan de 

houder. 

De tweede stagiaire is in het bezit van een verlopen VOG. Zij is niet ingeschreven in het PRK en 

zodoende ook niet gekoppeld aan de houder.  

 

De toezichthouder heeft hiervoor herstelaanbod ingezet. De houder heeft de gelegenheid gekregen 

dat de stagiaire is ingeschreven in het PRK en gekoppeld is aan de houder. In de tussentijd is de 

stagiaire niet werkzaam geweest. 

Op 7 juni 2022 is de stagiaire ingeschreven in het PRK en gekoppeld aan de houder. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de voorwaarden. 

 

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

herstelaanbod, is voldaan: 

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 

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. 

 



 

 

9 van 15 

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 17-05-2022 

Tussen Thuis 2 te Arnhem 

 

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 

De 5 beroepskrachten en de pedagogisch beleidsmedewerker hebben een passend diploma zoals 

opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

 

Conclusie 

 De houder voldoet aan de voorwaarden. 

 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De houder zet een pedagogisch beleidsmedewerker in. 

 

De pedagogisch beleidsmedewerker wordt ingezet voor: 

• Het coachen van beroepskrachten bij de uitvoering van hun werkzaamheden. 

• Het opstellen, aanpassen en invoeren van pedagogische beleidsvoornemens. 

De houder heeft een urenverdeling van de pedagogisch beleidsmedewerker opgesteld. Hieruit blijkt 

dat: 

• De urenverdeling jaarlijks, per kindercentrum en schriftelijk is opgesteld. 

• De houder deze urenverdeling per kindercentrum inzichtelijk maakt voor beroepskrachten en 

ouders.  

• De houder in de urenverdeling duidelijk een verschil maakt tussen de 

ureninzetbeleidsvoornemens en de ureninzet coachingsuren per locatie. 

• Dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt. 

Op basis van documenten blijkt dat er in 2021 voldoende uren aan beleid zijn besteed. 

 

Uit gesprek met beroepskrachten blijkt dat zij in 2021 zijn gecoacht door een pedagogisch 

beleidsmedewerker/coach. 

• Coaching vond plaats door middel van coaching-on-the-job 

• Diverse scholingsbijeenkomsten voor de beroepskrachten 

• Video Interactie Begeleiding 

Conclusie 

De houder voldoet aan de voorwaarden. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder (Er is via e-mail contact geweest met de locatie verantwoordelijke) 

• Interview manager/ locatieverantwoordelijke 

• Observatie(s) 

• Personenregister Kinderopvang 

• Overzicht personen die over een VOG moeten beschikken 

• Pedagogisch beleidsplan 

• Pedagogisch werkplan 

• Overzicht inzet pedagogisch beleidsmedewerker(s) 
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Veiligheid en gezondheid 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De EHBO certificaten zijn verlopen. De houder geeft aan dat er nog geen herhalingscursus heeft 

plaatsgevonden. Hier door is er tijdens de opvang géén volwassen persoon aanwezig is die in het 

bezit is van een geldig certificaat eerste hulp aan kinderen.  In het gesprek geeft de houder aan zo 

spoedig mogelijk een herhalingscursus  te plannen.   

  

Conclusie 

 De houder voldoet aan de voorwaarden. 

 

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) 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder (Er is via e-mail contact geweest met de locatie verantwoordelijke) 

• Interview anders namelijk: (Er is gesproken met de aanwezige beroepskrachten) 

• Observatie(s) 

• EHBO certifica(a)t(en) 
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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 wijze waarop 

invulling wordt gegeven aan de aspecten van verantwoorde buitenschoolse opvang, bedoeld in 

artikel 11 van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 

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

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 

bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders 

worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning. 

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

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind met de ouders bespreekt en de 

wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke beroepskracht de mentor is 

van het kind. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder b 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) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 

kinderen kunnen wennen aan een nieuwe basisgroep waarin zij zullen worden opgevangen. 

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

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de tijden 

waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal 

aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en 

wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimumaantal 

beroepskrachten op grond van de beroepskracht-kindratio kan op de dagen van de week 

verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 

(art 1.50 lid 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de aard 

en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de basisgroep kunnen verlaten. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van het beleid 

ten aanzien van het gebruik kunnen maken van buitenschoolse opvang gedurende extra dagdelen. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de taken 

die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de buitenschoolse opvang kunnen 

uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de 

omgang met de basisgroep bij activiteiten in groepen groter dan dertig kinderen. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de wijze 

waarop meertalige buitenschoolse opvang in het kindercentrum wordt vormgegeven. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder f 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; 

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. 
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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) 

 
 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De houder van het kindercentrum zet de pedagogisch beleidsmedewerker voor het coachen van 

beroepskrachten bij de uitvoering van hun werkzaamheden en de totstandkoming en 

implementatie van pedagogische beleidsvoornemens voor het vereiste aantal uren in. Het minimaal 

aantal uren inzet wordt jaarlijks bepaald op grond van de rekenregels in het besluit. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 17 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum bepaalt jaarlijks, indien hij meer dan één kindercentrum 

exploiteert, de wijze waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch 

beleidsmedewerkers worden ingezet, verdeelt over de verschillende kindercentra en legt dit 

schriftelijk vast zodat dit inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. De houder geeft de 

verdeling zodanig vorm dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van 

de werkzaamheden. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 17 lid 3 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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Tussen Thuis 2 

Website : http://www.tussenthuis.nl 

Aantal kindplaatsen : 50 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Jacoba Viejou - van Zoest 

KvK nummer : 09095902 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden 

Adres : Postbus 5364 

Postcode en plaats : 6802 EJ Arnhem 

Telefoonnummer : 0800-8446000 

Onderzoek uitgevoerd door :  Nicoline Modica 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Arnhem 

Adres : Postbus 9029 

Postcode en plaats : 6800 EL ARNHEM 

 

Planning 

Datum inspectie : 17-05-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 13-06-2022 

Zienswijze houder : 23-06-2022 

Vaststelling inspectierapport : 27-06-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 27-06-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 27-06-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 04-07-2022 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

 

Zienswijze houder BSO Tussen Thuis 2 Registratienummer 881641443 op 17-05-2022 

 

Houder is content met het inspectierapport en begrijpt dat er binnen het domein Veiligheid & 

gezondheid een overtreding is vastgesteld. 

Houder organiseert al vele jaren aan bijna al het personeel de EHBO cursus of de herhaling 

hiervoor. Er zijn op deze locatie in ieder geval 2 leidsters met een verlopen EHBO-diploma, die in 

de voorgaande jaren wel hun EHBO hebben behaald en bijgehouden. Houder vond het risico om in 

de corona periode een training te laten plaats vinden met daarbij de kans dat er meerdere leidsters 

tegelijk besmet zouden kunnen worden of in quarantaine zouden moeten te groot. Dan zou de 

locatie zelfs moeten sluiten i.v.m. gebrek aan personeel. Inmiddels is een live cursus wel weer 

mogelijk en heeft de houder deze inmiddels vastgelegd. Bij een volgende inspectie zijn er weer 

voldoende leidsters met een EHBO diploma. 

  

Janet Viejou 

Directeur BSO Tussen Thuis & 

KDV Peuter Thuis 

 

 

 

 

 

 

 


