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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 genoemde wet onderscheidt domeinen die bij de inspectie aan de orde komen. Dat zijn de
gearceerde titels in dit rapport. Elk domein op zijn beurt bevat een aantal inspectie-items, met
bijbehorende voorwaarden die bij de inspectie worden getoetst. Deze voorwaarden zijn te vinden
als bijlage bij dit rapport.
Bij deze inspectie is het volgende onderzocht:
•
•
•
•
•
•

pedagogisch klimaat;
eisen aan het personeel;
aantal beroepskrachten;
stabiliteit van de opvang voor kinderen;
meldcode kindermishandeling;
ouderrecht.

Beschouwing
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over Sport
BSO (buitenschoolse opvang) "De Dassenburcht" Baalderveld en de inspectiegeschiedenis, volgen
de bevindingen op hoofdlijnen. Deze worden elders in het rapport uitgewerkt.
Feiten over Sport BSO Dassenburcht Baalderveld
Sport BSO De Dassenburcht Baalderveld in Hardenberg is onderdeel van de overkoepelende
organisatie De Dassenburcht. Deze organisatie biedt kinderopvang aan voor kinderen in de leeftijd
van 0-13 jaar. De stichting heeft meerdere kinderopvanglocaties binnen de regio IJsselland.
De opvang vindt plaats binnen sporthal De Beek. Er kan gebruik gemaakt worden van de
kleedkamers en de sportzaal.
In het Landelijk Register Kinderopvang staat Sport BSO de Dassenburcht Baalderveld geregistreerd
met 44 kindplaatsen.
De BSO is geopend op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag, van 14.30 uur tot 17.15 uur.
Tijdens schoolvakanties is de locatie gesloten.
Inspectiegeschiedenis
•
In 2020 is er geen jaarlijks onderzoek uitgevoerd als gevolg van de corona pandemie.
•
05-07-2021 jaarlijks onderzoek; de getoetste voorwaarden voldoen aan de Wet kinderopvang.
Herstelaanbod
Tijdens het onderzoek is een herstelaanbod gedaan door de toezichthouder. Het betreft het
volgende domein: 'Veiligheid en gezondheid'.
Bevindingen op hoofdlijnen
Tijdens dit onderzoek voldoen alle getoetste voorwaarden, na herstelaanbod, aan de eisen uit de
Wet kinderopvang.
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In onderstaand inspectierapport zijn de bevindingen beschreven en toegelicht.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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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
Er wordt een pedagogisch beleidsplan gehanteerd waarin het binnen de organisatie en locatie
geldende beleid staat (versie 2022). Daarnaast wordt gewerkt met een locatie werkplan; versie
januari 2022.
Tijdens de maandelijkse werkoverleggen wordt een onderdeel van of een casus m.b.t. het
pedagogisch beleid met de beroepsrkachten besproken.
Het is de taak van de houder zorg te dragen dat er conform het beleid wordt gehandeld.
Inhoudelijk is het beleid tijdens dit risicogestuurde onderzoek niet beoordeeld.
Pedagogische praktijk
Het pedagogisch handelen van de beroepskrachten is beoordeeld aan de hand van observatie die
op 21 maart 2022 heeft plaatsgevonden op de basisgroepen.
Bij de observatie van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het
Veldinstrument observatie kindercentrum (januari 2015). Dit Veldinstrument bevat voor elke
voorwaarde indicatoren. Deze worden gebruikt bij het beschrijven van de pedagogische praktijk.
Ter illustratie van het oordeel worden door de toezichthouder een aantal van de basisdoelen
toegelicht met een voorbeeld.
Emotionele veiligheid
‘De houder draagt er 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.’
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Indicatoren uit het Veldinstrument:
‘De beroepskrachten communiceren met de kinderen’.
‘De beroepskrachten hebben een vertrouwde relatie met de kinderen’.
‘Er heerst een ontspannen, open sfeer in de groep’.
Observatie
Nadat de kinderen iets gegeten en gedronken hebben mogen ze naar de gymzaal toe. De kinderen
hebben plezier in hun spel en laten dat horen! Eén van de kinderen speelt niet meer met andere
kinderen, maar loopt een beetje alleen. Hij vraagt de beroepskracht of hij met hem wil voetballen.
Dat wil deze wel en vóórin de zaal, met twee kleine doelen, wordt er samen gevoetbald. Het kind
lacht en beleeft er duidelijk plezier aan. Twee andere kinderen komen er bij staat en de
beroepskracht laat de drie kinderen samen verder voetballen. De sfeer in de groep is vrolijk en
uitgelaten.
Ontwikkeling van de persoonlijke competentie
‘De houder draagt er zorg voor dat kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de
ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve
vaardigheden, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger te functioneren
in een veranderende omgeving.’
Indicatoren uit het Veldinstrument:
‘De beroepskrachten ondersteunen en stimuleren de ontwikkeling van (individuele) kinderen’.
‘Kinderen hebben de mogelijkheid om (leer)ervaringen op te doen dankzij de groep, spelmateriaal,
activiteitenaanbod en inrichting’.
Observatie
De beroepskrachten organiseren en benutten het programma voor uitdaging, stimulans, avontuur
en plezier. Kinderen krijgen de kans om zichzelf en elkaar te kunnen ontdekken. Zo heeft de
beroepskracht een parcours gemaakt in de grote gymzaal. Hij legt aan de groep uit hoe dit
parcours werkt. Zo kunnen de kinderen springen, glijden, hangen en rennen bij de verschillende
onderdelen. De kinderen mogen zelf kiezen wáár ze beginnen. Er ontstaat een grote bedrijvigheid;
er wordt gerend, gelachen en gespeeld. De kinderen beleven zichtbaar plezier aan deze
activiteiten.
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.’
Indicatoren uit het Veldinstrument:
’De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in hun onderlinge interactie’.
‘De kinderen zijn deel van de groep’.
Observatie
De beroepskrachten betrekken de kinderen actief bij organisatorische taken zoals dingen
klaarzetten. De beroepskrachten geven de kinderen positieve feedback en waardering als zij zich
actief betrokken en verantwoordelijk tonen. Zo vraagt de beroepskracht wie hem wil helpen in de
gymzaal om voor te doen hoe elk onderdeel in zijn werk gaat. Telkens gaan bijna alle vingers
6 van 19
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 21-03-2022
Sport BSO De "Dassenburcht" Baalderveld te Hardenberg

omhoog. Bij elk parcoursonderdeel komen andere kinderen aan de beurt om de beroepskracht te
helpen. Sociale aspecten komen voortdurend aan bod. De kinderen worden gestimuleerd elkaar te
helpen, samen te spelen en rekening met elkaar te houden.
Overdracht waarden en normen
‘De houder draagt er zorg voor dat kinderen worden gestimuleerd om op een open
manier kennis te maken met de algemeen aanvaarde normen en waarden in de
samenleving met het oog op een respectvolle omgang met anderen en een actieve
participatie in de maatschappij.’
Indicatoren uit het Veldinstrument:
‘Afspraken, regels en omgangsvormen zijn herkenbaar aanwezig en worden toegepast'.
‘Beroepskrachten vervullen een voorbeeldfunctie in spreken en handelen’.
Observatie
De beroepskracht spreekt met de kinderen over geldende afspraken in de groep. Op het moment
dat het nodig is herhaalt de beroepskracht een afspraak of regel. Zo wil de beroepskracht aan de
groep uitleggen wat de mogelijkheden zijn van deze middag. Voordat hij dit doet neemt hij nog
even met alle kinderen door hoe er wordt gespeeld in de gymzaal. Het gaat om het volgende:
samenwerken, overleggen en op je beurt wachten. De kinderen noemen alle drie de onderdelen;
dit zijn ze zo gewend en deze regels kennen ze.
Wanneer de beroepskracht uitleg geeft over de spelmogelijkheden van dit parcours in de gymzaal
praten twee kinderen er door heen. De beroepskracht stopt met praten en kijkt de twee kinderen
aan. "Als ze door jouw verhaal praten, vind jij dat dan leuk?" vraagt hij de jongens. De jongens
schudden "nee". "Nou, ik ook niet!" zo zegt hij hen. Meteen is het stil en kan de beroepskracht
verder uitleg geven.
Conclusie
De getoetste items binnen het domein ‘Pedagogisch klimaat’ zijn conform de Wet kinderopvang.
Gebruikte bronnen
•
•
•
•

Interview anders namelijk: (aanwezige beroepskrachten)
Observatie(s)
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
Alle beroepskrachten, werkzaam in de kinderopvang, moeten een geldige Verklaring Omtrent het
Gedrag (VOG) in bezit hebben. Een VOG toont aan dat een persoon geen strafbare feiten op
zijn/haar naam heeft staan die een belemmering vormen bij het werken met kinderen.
De beroepskrachten, die tijdens het inspectiebezoek aanwezig waren, hebben een geldige
Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), zijn geregistreerd en gekoppeld aan de houder binnen het
Personen Register Kinderopvang (PRK).
Tevens is tijdens dit onderzoek de registratie en koppeling in het PRK gecheckt van de personen
die uit hoofde van hun functie toegang hebben tot de kindgegevens of anderszins aanwezig zijn
tijdens de opvang. De houder voldoet hieraan.
Opleidingseisen
Opleidingseisen beroepskrachten
De beroepskrachten, die tijdens het inspectiebezoek aanwezig waren, beschikken over een
passende beroepskwalificatie zoals in de cao Kinderopvang is opgenomen.
Opleidingseisen pedagogisch coach/beleidsmedewerker
De pedagogisch coach/beleidsmedewerker(s) beschikken over een voor de werkzaamheden
passende kwalificatie zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang.
Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
De beroepskracht-kindratio (BKR) is de verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het
aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige kinderen in de groep.
Op het moment van de inspectie zag de beroepskracht-kindratio er als volgt uit:
Naam groep
Groep 1

Aantal kinderen
10

Aantal beroepskrachten
1

Leeftijd kinderen
4 t/m 12 jaar
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Groep 2

16

2

4 t/m 12 jaar

De verhouding tussen het minimum aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige
kinderen is tijdens de inspectie op deze locatie conform de Wet kinderopvang.
Kinderen maken deel uit van een vaste basisgroep. Soms worden basisgroepen (vanwege het
aantal aanwezige kinderen) samengevoegd.
Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Op de locatie wordt er wordt gewerkt met twee basisgroepen van elk maximaal 22 kinderen in de
leeftijd van 4 t/m 12 jaar.
De houder is bekend met de voorwaarden met betrekking tot de maximale grootte van een
basisgroep.
Er wordt voldaan aan de maximale groepsgrootte volgens de richtlijnen van het Besluit kwaliteit
kinderopvang.
Conclusie
De getoetste voorwaarden bij het domein 'Personeel en groepen' zijn conform de Wet
kinderopvang.
Gebruikte bronnen
•
•
•
•
•
•
•

Interview anders namelijk: (aanwezige beroepskrachten)
Observatie(s)
Personenregister Kinderopvang
Diploma/kwalificatie beroepskrachten
Overzicht personen die over een VOG moeten beschikken
Presentielijsten (van 21 maart 2022)
Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s)
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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.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De houder van een kindercentrum heeft voor het personeel een meldcode vastgesteld waarin
stapsgewijs wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt
omgegaan en die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden
geboden. Deze meldcode bevat ten minste de volgende elementen:
•
•

•
•
•

een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan door het
personeel met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;
een afwegingskader op basis waarvan het personeel het risico op en de aard en de ernst van
het huiselijk geweld of de kindermishandeling weegt en dat het personeel in staat stelt te
beoordelen of sprake is van dusdanig ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling,
dan wel van een vermoeden daarvan, dat een melding is aangewezen;
indien van toepassing, specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld, die speciale
kennis en vaardigheden van personeel vereisen;
specifieke aandacht voor de wijze waarop het personeel omgaat met gegevens waarvan zij het
vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden.
Het beschrijven van de term en functie van de ‘Vertrouwensinspecteur van het onderwijs’ en
wanneer deze ingezet moet worden.

Het in de meldcode vastgestelde stappenplan bevat ten minste de volgende stappen:
•
•
•
•

het in kaart brengen van de signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;
collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het advies- en meldpunt huiselijk geweld en
kindermishandeling (Veilig Thuis) of een deskundige op het gebied van letselduiding;
een gesprek met de ouders en, indien mogelijk, het kind;
het toepassen van het afwegingskader, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b; het beslissen
over: - het doen van een melding, en - het inzetten van de noodzakelijke hulp.
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De beide beroepskrachten konden de toezichthouder echter niet de handelwijze met betrekking tot
de vertrouwensinspecteur kinderopvang beschrijven.
Herstelaanbod
De toezichthouder heeft een herstelaanbod aangeboden naar aanleiding van het niet op de hoogte
zijn van de term en functie van de vertrouwensinspecteur kinderopvang. Na telefonisch contact
met één van de eerder geïnterviewde beroepskrachten van de BSO bleek dat zij prima kon
verwoorden wanneer de vertrouwensinspecteur kinderopvang moet worden ingeschakeld.
Conclusie
De getoetste items binnen het domein ‘Veiligheid en gezondheid’ zijn, na herstelaanbod, conform
de Wet kinderopvang.
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde na
herstelaanbod, is voldaan:
De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze, dat hij
onverwijld in overleg treedt met de vertrouwensinspecteur kinderopvang, indien hem bekend is
geworden dat een bij de onderneming werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft
gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die
gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang. Indien uit het overleg blijkt dat sprake is
van een redelijk vermoeden dat een persoon zich schuldig heeft gemaakt aan een dergelijk misdrijf
doet de houder onverwijld aangifte bij een opsporingsambtenaar en stelt hij de
vertrouwensinspecteur kinderopvang onverwijld in kennis.
(art 1.51b lid 1, 2 en 5 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang)
De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat,
indien een bij de onderneming werkzaam persoon bekend is geworden dat de natuurlijke persoon
die tevens houder is zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de
zeden of mishandeling jegens een kind dat gebruik maakt van de door de houder geboden
kinderopvang, deze persoon in contact kan treden met de vertrouwensinspecteur kinderopvang en
in geval van een redelijk vermoeden onverwijld aangifte doet bij een daartoe aangewezen
opsporingsambtenaar.
(art 1.51c Wet kinderopvang)

Gebruikte bronnen
•
•
•

Interview anders namelijk: (aanwezige beroepskrachten)
Beleid veiligheid- en gezondheid
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

11 van 19
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 21-03-2022
Sport BSO De "Dassenburcht" Baalderveld te Hardenberg

Ouderrecht

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
De houder moet ouders informeren over een aantal onderwerpen, zoals: het pedagogisch beleid,
de groepsgrootte, het aantal beroepskrachten per groep, de opleidingseisen van beroepskrachten,
het veiligheids- en gezondheidsbeleid en de klachtenregeling. Ouders hebben adviesrecht over een
aantal onderwerpen binnen de opvang.
De houder laat de ouders en het personeel weten waar zij het inspectierapport kunnen vinden.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een
beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.

Informatie
De houder informeert de ouders en een ieder die daarom verzoekt over het te voeren beleid en
zorgt ervoor dat het inspectierapport zo spoedig mogelijk na ontvangst op de website geplaatst
wordt.
Conclusie
De getoetste items binnen het domein ‘Ouderrecht’ zijn conform de Wet kinderopvang.
Gebruikte bronnen
•

Website (https://www.kinderdagverblijfdedassenburcht.nl/ggd-rapporten/)
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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
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)
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)
Veiligheid en gezondheid
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze, dat hij
onverwijld in overleg treedt met de vertrouwensinspecteur kinderopvang, indien hem bekend is
geworden dat een bij de onderneming werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft
gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die
gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang. Indien uit het overleg blijkt dat sprake is
van een redelijk vermoeden dat een persoon zich schuldig heeft gemaakt aan een dergelijk misdrijf
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doet de houder onverwijld aangifte bij een opsporingsambtenaar en stelt hij de
vertrouwensinspecteur kinderopvang onverwijld in kennis.
(art 1.51b lid 1, 2 en 5 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang)
De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat,
indien een bij de onderneming werkzaam persoon bekend is geworden dat de natuurlijke persoon
die tevens houder is zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de
zeden of mishandeling jegens een kind dat gebruik maakt van de door de houder geboden
kinderopvang, deze persoon in contact kan treden met de vertrouwensinspecteur kinderopvang en
in geval van een redelijk vermoeden onverwijld aangifte doet bij een daartoe aangewezen
opsporingsambtenaar.
(art 1.51c Wet kinderopvang)
De houder van een kindercentrum stelt voor het personeel een meldcode vast waarin stapsgewijs
wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan
en die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden.
De door de houder voor het personeel vast te stellen meldcode bevat ten minste de volgende
elementen:
a. een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan door het
personeel met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;
b. een afwegingskader op basis waarvan het personeel het risico op en de aard en de ernst van het
huiselijk geweld of de kindermishandeling weegt en dat het personeel in staat stelt te beoordelen
of sprake is van dusdanig ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling, dan wel van een
vermoeden daarvan, dat een melding is aangewezen;
c. een toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen van
het stappenplan, inclusief vermelding van de functie van degene die eindverantwoordelijk is voor
de beslissing over het al dan niet doen van een melding;
d. indien van toepassing, specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld, die speciale
kennis en vaardigheden van personeel vereisen;
e. specifieke aandacht voor de wijze waarop het personeel omgaat met gegevens waarvan zij het
vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden.
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 14 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Het door de houder van een kindercentrum in de meldcode vastgestelde stappenplan bevat ten
minste de volgende stappen:
a. het in kaart brengen van de signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;
b. collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het advies- en meldpunt huiselijk geweld en
kindermishandeling (Veilig Thuis) of een deskundige op het gebied van letselduiding;
c. een gesprek met de ouders en, indien mogelijk, het kind;
d. het toepassen van het afwegingskader, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b;
e. het beslissen over:
- het doen van een melding, en
- het inzetten van de noodzakelijke hulp.
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang; art 14 lid 1 onder a en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang)
De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode.
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang)
De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat,
indien het een bij de houder werkzaam persoon op enigerlei wijze bekend is geworden dat een
ander ten behoeve van die houder werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft
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gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die
gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang, deze persoon de houder van het
kindercentrum daarvan onverwijld in kennis stelt.
Indien degene die van het vermoeden op de hoogte moet worden gesteld dezelfde persoon is als
degene die zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan dit misdrijf, is artikel 1.51c lid 1 en
2 Wet kinderopvang van toepassing.
(art 1.51b lid 3, 4 en 5 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang)
Ouderrecht
Informatie
De houder van een kindercentrum informeert ouders en personeel over het inspectierapport door
het zo spoedig mogelijk na ontvangst op de eigen website te plaatsen op een gemakkelijk vindbare
plaats. Indien geen website aanwezig is legt de houder een afschrift van het inspectierapport ter
inzage op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats.
(art 1.54 lid 2 en 3 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening

: Sport BSO De "Dassenburcht" Baalderveld

Website

: http://www.kinderdagverblijfdedassenburcht.nl

Vestigingsnummer KvK

: 000002245507

Aantal kindplaatsen

: 44

Gegevens houder
Naam houder

: KDV/BSO De "Dassenburcht" B.V.

Adres houder

: De Steeghe 9

Postcode en plaats

: 7784 CG Ane

KvK nummer

: 82856540

Aansluiting geschillencommissie

: Ja

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD

: GGD IJsselland

Adres

: Postbus 1453

Postcode en plaats

: 8001 BL ZWOLLE

Telefoonnummer

: 038-4 281 686

Onderzoek uitgevoerd door

: M. Baas

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente

: Hardenberg

Adres

: Postbus 500

Postcode en plaats

: 7770 BA HARDENBERG

Planning
Datum inspectie

: 21-03-2022

Opstellen concept inspectierapport

: 07-04-2022

Zienswijze houder

: 08-04-2022

Vaststelling inspectierapport

: 08-04-2022
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Verzenden inspectierapport naar houder

: 11-04-2022

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 11-04-2022

Openbaar maken inspectierapport

: 25-04-2022
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
Goedemorgen.
Wij zijn tevreden met het conceptrapport.
Bij deze een reactie van ons:
Namens het team van de “Dassenburcht” zijn wij tevreden na het lezen van het rapport over
de sport-BSO opvang in Baalderveld. De jaarlijkse onaangekondigde inspectie geeft ook nu weer
duidelijk terug hoe wij werken met kinderen van 4 tot 13 jaar in de Kinderopvang.
De positieve warme sfeer en de dynamiek in de kinderopvang zijn duidelijk zichtbaar in dit rapport.
Daarbij wordt er uitdrukkelijk rekening gehouden met de behoeften en wensen van het kind als
individu, maar men biedt ook de mogelijkheid zich aan te sluiten bij de groep.
We zien dat groei naar zelfstandigheid en het maken van eigen keuzes wordt gestimuleerd.
sport-BSO de “Dassenburcht” in Baalderveld is met recht een veilige basis, een thuis waar kinderen
zich kunnen ontspannen, ontwikkelen en zichzelf kunnen zijn in samenspraak met andere kinderen.
Wij feliciteren de collega's van ons team in Baalderveld met dit mooie resultaat.
Met vriendelijke groet,
Monique de Haan
Teamleider locatie Baalderveld, stage en corona coördinator
KDV/BSO De “Dassenburcht”
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