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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang. Het betreft
een onaangekondigd incidenteel onderzoek.
Dit onderzoek doet de toezichthouder als daar aanleiding toe is. De aanleiding kan verschillen en
daarom kunnen de eisen die hij beoordeelt ook verschillen.
Bij dit onderzoek is de aanleiding een verzoek tot wijziging van het aantal kindplaatsen van 24 naar
48.

Beschouwing
Feitelijke informatie over BSO De Regenboog
Met ingang van 1 februari 2019 is 'De Regenboog' een locatie van de houder 'Stichting Protestants
Christelijke Speelzaal Ede'. BSO 'De Regenboog' is sinds het eind van de zomervakantie 2020
gevestigd in de Koepelschool aan de Anton Mauvestraat 10a in Ede.
Naar verwachting zal deze locatie met ingang van 1 jan. 2021 worden overgenomen door de
houder van Christelijke Kindcentra de Drieslag in Barneveld.
Per dag is er plaats voor maximaal 24 kinderen in de leeftijd waarop zij gebruik maken van het
basisonderwijs.
Bij dit onderzoek is beoordeeld of er uitbreiding naar 48 kindplaatsen mogelijk is.
Inspectiegeschiedenis

Tijdens het onderzoek van 28 januari 2019 voldeed de huidige houder aan de getoetste
voorwaarden.

Tijdens het onderzoek voor registratie op dit adres, in juli 2020, voldeed de houder aan de
getoetste voorwaarden.
Bevindingen op hoofdlijnen
De toezichthouder heeft de locatie bekeken, zowel binnen als buiten, en documenten ontvangen. Er
heeft een interview plaatsgevonden met twee beroepskrachten en een telefonisch interview met de
toekomstige houder.
Conclusie
De toezichthouder gaat er vanuit dat de exploitatie van 43 kindplaatsen redelijkerwijs zal
plaatsvinden binnen de eisen van de Wet kinderopvang. De aanvraag was om 48 kindplaatsen te
registreren. Vooralsnog is hiertoe niet voldoende ruimte beschikbaar. Lees hiervoor ook de
toelichting in dit rapport.

Advies aan College van B&W
De toezichthouder adviseert het college om het verzoek tot wijziging van gegevens in het Landelijk
Register Kinderopvang (LRK) toe te wijzen.
De aanvraag tot uitbreiding naar 48 kindplaatsen kan (nog) niet geheel worden doorgevoerd. Zie
hiervoor de toelichting in het rapport.
Wel kan het aantal kindplaatsen worden gewijzigd naar 43.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
De houder moet aan de volgende eisen voldoen:
De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder
duidelijk hoe hij 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 hij 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.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken,
gelezen en/of besproken is.

Pedagogisch beleid
De houder draagt er zorg voor dat voor 1 december 2020, de startdatum van het opvangen van
meer dan 24 kinderen, een concrete beschrijving van de werkwijze, maximale omvang en
leeftijdsopbouw van de basisgroepen is opgenomen in het pedagogisch beleidsplan.
De beroepskrachten hebben ten tijde van dit onderzoek al een opzet getoond van de indeling van
de basisgroepen.
Conclusie
De houder voldoet aan de getoetste voorwaarde.

Gebruikte bronnen




Interview (aanwezige beroepskrachten)
Plaatsingsoverzicht
Indeling in basisgroepen/tafelgroepen per 1 dec. 2020
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Personeel en groepen
De houder moet aan de volgende eis voldoen:
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.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken,
gelezen en/of besproken is.

Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Alle kinderen zijn ingedeeld in 'tafelgroepen' van max. 11 kinderen waarbij een vaste
beroepskracht hoort. Deze beroepskracht is tevens mentor van deze kinderen.
Conclusie
De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden.

Gebruikte bronnen



Interview (aanwezige beroepskrachten)
indeling in basisgroepen/tafelgroepen per 1 dec. 2020
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Accommodatie
De houder moet aan de volgende eisen voldoen:
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 met een beschrijving van wat er bekeken,
gelezen en/of besproken is.

Eisen aan ruimtes
De BSO heeft de beschikking over het lokaal dat 's ochtends voor de peuteropvang wordt gebruikt,
dit is voldoende groot voor de opvang van max. 15 kinderen.
Daarnaast gebruikt de BSO de aula die voldoende groot is voor de opvang van max. 28 kinderen.
De aanvraag voor de uitbreiding van kindplaatsen naar 48 kan hiermee nog niet worden
gehonoreerd, 43 is nu met maximaal haalbare.
Naar verwachting zal er in 2021 een twee lokaal in gebruik genomen kunnen worden, naast de aula
en de ruimte van de peuteropvang, dan is uitbreiding naar 48 kindplaatsen mogelijk.
Buiten is meer dan voldoende ruimte voor de aangevraagde 48 kindplaatsen.
Conclusie
De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden, uitbreiding naar registratie van 43 kindplaatsen
is mogelijk.

Gebruikte bronnen




Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mw. E. Blokland, toekomstig houder)
Interview (aanwezige beroepskrachten)
Observatie(s) (van de binnenruimtes en de buitenruimte)
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
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 )
Personeel en groepen
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)
Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en
bespreekt, indien wenselijk, de ontwikkeling van het kind met de ouders. Tevens is de mentor voor
de ouders en het kind aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het
kind.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 5 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.
(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 De Regenboog

Aantal kindplaatsen

: 24

Gegevens houder
Naam houder

: Stg. Prot. Chr. Speelzaal Ede

Adres houder

: Kleefsehoek 1A

Postcode en plaats

: 6711 SP Ede

Website

: www.peuterspeelzaalduimelotje.nl

KvK nummer

: 09101993

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

: Karen Stegeman

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente

: Ede

Adres

: Postbus 9022

Postcode en plaats

: 6710 HK EDE GLD

Planning
Datum inspectie

: 08-10-2020

Opstellen concept inspectierapport

: 09-10-2020

Zienswijze houder

: 15-10-2020

Vaststelling inspectierapport

: 15-10-2020

Verzenden inspectierapport naar houder

: 15-10-2020

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 15-10-2020

Openbaar maken inspectierapport

: 22-10-2020
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
Onze zienswijze bij inspectierapport BSO de Regenboog (uitbreiding kindplaatsen)
We kijken terug op een prettig inspectiebezoek en zijn blij te kunnen uitbreiden naar 43
kindplaatsen.
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