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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. 

  

Onderstaande onderwerpen zijn tijdens dit onderzoek onderzocht en beoordeeld: 

  

- Pedagogisch beleid 

- Pedagogische praktijk 

- Personeel en groepen 

  

De toezichthouder heeft de pedagogische praktijk geobserveerd en gesproken met de 

beroepskracht. De manager heeft de benodigde informatie toegestuurd. 

 

Beschouwing 

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

en de inspectiegeschiedenis, volgen de belangrijkste bevindingen. U leest de bevindingen in dit 

rapport. 

 

Feiten over het kindercentrum 

Buitenschoolse opvang (BSO) De Jottum! Club, bevindt zich samen met het kinderdagverblijf op 

Mondriaanstraat 18 in Ede. Kinderopvangorganisatie Jottum! heeft nog een kinderdagverblijf dat 

aan de overkant van de straat is gevestigd. 

De BSO biedt op alle middagen na school opvang aan maximaal 53 kinderen in de leeftijd van vier 

jaar tot en met twaalf jaar, die worden opgevangen in drie basisgroepen.  

   

Onderzoeksgeschiedenis 

• 2019- Jaarlijks onderzoek in juni: Hierbij is een overtreding geconstateerd binnen het 

hoofdstuk Personeel en groepen (opvang in basisgroepen) 

• 2019- Incidenteel onderzoek n.a.v. het jaarlijks onderzoek. De overtreding is hersteld. 

• 2020- Geen jaarlijks onderzoek i.v.m. Covid-19 

• 2021- Jaarlijks onderzoek: Hierbij is een overtreding geconstateerd op hoofdstuk Personeel en 

groepen (Inzet pedagogisch beleidsmedewerker). Na herstelaanbod wordt aan de voorwaarden 

voldaan. 

  

Bevindingen op hoofdlijnen 

Het inspectiebezoek vond plaats op een vrijdagmiddag. Er is geobserveerd op de groep en een 

interview gehouden met de beroepskracht. De groepen waren samengevoegd vanwege het lage 

kindaantal. 

Er zijn overtredingen geconstateerd op twee onderdelen van het hoofdstuk Personeel en groepen. 

Zie hiervoor de toelichting in het rapport. De houder heeft gebruik gemaakt van herstelaanbod. 
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Conclusie 

Geconcludeerd kan worden dat men bij de Jottum! Club (BSO), na herstelaanbod, voldoet aan de 

getoetste voorwaarden van de Wet kinderopvang. 

 

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 

De houder hanteert een algemeen pedagogisch beleidsplan, waarin het binnen de organisatie 

geldende beleid staat. Dit beleids- werkplan van De Jottum! Club geeft 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. 

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

   

De houder draagt er zorg voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch beleid. 

In teamvergaderingen worden onderdelen van het beleidsplan besproken. Hier heeft de 

pedagogisch beleidsmedewerker een grote rol in. 

Uit het gesprek met de beroepskracht en uit de observatie blijkt dat zij op de hoogte is van de 

inhoud van het beleid.  

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de voorwaarden. 

 

 

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 de beroepskrachten 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 
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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 enkele basisdoelen aan de hand van voorbeelden uit de praktijk. 

 

Feiten 

De inspectie vond plaats op een vrijdagochtend; vanwege een vrije dag op school was de BSO de 

hele dag open, de basisgroepen waren samengevoegd. De toezichthouder heeft geobserveerd 

tijdens een activiteit aan tafel (bloemen zaaien) en vrij spel. 

 

Basisdoel Emotionele veiligheid 

Indicator: 

Individuele aandacht 

De beroepskrachten reageren op een warme en ondersteunende manier op kinderen (…). 

 

In de praktijk: 

Een 4-jarig meisje vraagt of ze mag strijkkralen. De beroepskracht denkt even na en zegt dan 

'Nee. Weet je waarom? Daar vind ik jou nog iets te klein voor. Misschien kun je in de bouwhoek 

spelen of tekenen?". Het meisje gaat iets anders doen. Even later is ze aan het lezen op de bank. 

De beroepskracht reageert erop: "Wat ben je leuk een boekje aan het lezen". Dan gaat het meisje 

naar de wc.  Ze zegt daarna: "Ik heb geplast". "Goed zo, wat knap dat je dat uit jezelf doet". Na 

een uur gaat ze nog een keer. "Ben je weer naar de wc geweest? Ik ben helemaal trots op je, heb 

je ook handen gewassen? Ik hoef helemaal niets meer te zeggen, knappe meid". 

 

Basisdoel Persoonlijke competentie 

Indicator: 

Programma 

Het programma bestaat uit vrij spel en gestructureerde individuele en groepsactiviteiten. De 

activiteiten zijn gevarieerd en bieden zowel rustmomenten als actieve uitdaging. 

  

In de praktijk: 

In het begin van de observatie doet de beroepskracht een activiteit aan tafel met de meeste 

kinderen. Ze hebben 'Bloementuintjes' en ze gaan samen de bloemen zaaien. De beroepskracht 
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vraagt wat ze nodig hebben. Water, grond, zaadjes en licht. Ze gaan aan de slag. Twee jongens 

willen niet meedoen, zij spelen met de Clics. 

Na de activiteit gaan sommige kinderen kleuren, strijkkralen of lezen. Dan wordt er geluncht en na 

de lunch is het plan dat ze buiten gaan spelen. 

 

Basisdoel Sociale competentie 

Indicator: 

Regie voeren 

De beroepskrachten grijpen adequaat in bij negatieve interacties tussen kinderen. Zij helpen om de 

betreffende situatie stop te zetten of op te lossen. 

  

In de praktijk: 

Twee jongens hebben de ingang van kamer "de Schuur" geblokkeerd met 2 stoelen. Ze hebben 

daar zogenaamd een camera opgezet, gemaakt van Clics. Een meisje wil naar de kamer om met de 

strijkkralen te spelen. Een van de jongens komt naar de beroepskracht en zegt dat dat niet de 

bedoeling is. De beroepskracht stelt vragen aan de jongen en speelt ook het spel mee. Ze vraagt of 

het een probleem is voor de camera's als het meisje gaat strijkkralen. "Nee? Is het nu dan opgelost 

jongens? Super.". 

Even later komt de jongen weer naar de beroepskracht. Hij zegt dat het meisje zingt en dat vindt 

hij niet fijn. "Wat zou je dan kunnen doen?", vraagt de beroepskracht. "We zeiden al dat ze 

daarmee moest ophouden". "Maar is dat een goede manier? Dat is meer een bevel hè. Ga het maar 

eens vragen. Goed zo, dat is een heel vriendelijke toon, dat is veel liever. En (naam meisje) kan 

vragen, waarom vind je het zo vervelend als ik zing?". De kinderen praten erover. "Goede vragen 

(naam meisje)! Heel goed hoe jullie dat samen hebben opgelost". 

 

Conclusie 

De Jottum! Club biedt pedagogisch verantwoorde kinderopvang. 

De houder voldoet aan de voorwaarden. 

 

 

 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview manager/ locatieverantwoordelijke 

• Interview anders namelijk: (beroepskracht) 

• Observatie(s) 

• Pedagogisch beleidsplan 

• Pedagogisch werkplan 
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Personeel en groepen 

 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Bij de BSO werken 5 vaste beroepskrachten. 4 hebben zich geregistreerd in het Personenregister 

Kinderopvang (PRK), net als de invalkracht en de pedagogisch beleidsmedewerker. Zij zijn ook 

gekoppeld aan de houder. 

De houder en 1 vaste beroepskracht staat niet ingeschreven in het PRK. 

 

Herstelaanbod: 

De houder heeft gebruik gemaakt van herstelaanbod. Binnen de gestelde termijn zijn de houder en 

de beroepskracht ingeschreven en gekoppeld aan de juiste locatie in het PRK.  

 

Conclusie 

De houder voldoet, na herstelaanbod, 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. 

 

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 beroepskrachten (5, waarvan 2 nieuw aangenomen) en de pedagogisch beleidsmedewerker 

hebben een passend diploma zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 
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Conclusie 

De houder voldoet aan de voorwaarden. 

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

stagiaires 

De toezichthouder heeft de beroepskracht-kindratio beoordeeld op grond van het aantal aanwezige 

kinderen en beroepskrachten in week 14 en 15. De toezichthouder heeft de presentielijsten en 

personeelsroosters beoordeeld. 

De houder heeft voldoende beroepskrachten ingezet in verhouding met het aantal en de leeftijd 

van de opgevangen kinderen. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de voorwaarden. 

 

 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De houder zet een pedagogisch beleidsmedewerker in. Deze 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 en interviews met de beroepskrachten blijkt dat er in 2021 voldoende 

uren aan beleid zijn besteed. 

Eind vorig jaar werden de medewerkers gevraagd een pitch te houden; wat maakt dat je 

enthousiast naar je werk gaat, wat zijn je doelen of wensen. Hier werd in een individueel gesprek 

over gepraat en in maart 2022 gaan ze hier verder aan werken.  

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de voorwaarden. 

 

 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Uit het pedagogisch beleidsplan en de roosters/kindlijsten bleek dat in groep Rood maximaal 24 

kinderen werden opgevangen. De leeftijd van de kinderen in deze groep is 4 t/m 12 jaar. Een 

groep met kinderen in deze leeftijd mag uit maximaal 22 kinderen bestaan.  

 

Herstelaanbod: 

Binnen de termijn van herstelaanbod heeft de houder de groepsindeling aangepast, naar maximaal 

22 kinderen per groep.  
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De Jottum! Club bestaat uit de volgende basisgroepen: Rood, Blauw en Wit. Elke groep bestaat uit 

maximaal 22 kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. 

 

De houder heeft aan ieder kind een mentor toegewezen. 

 

Conclusie 

De houder voldoet, na herstelaanbod, aan de voorwaarden. 

 

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

herstelaanbod, is voldaan: 

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) 

 
 

 

 

 

Gebruikte bronnen 

• Interview manager/ locatieverantwoordelijke 

• Interview anders namelijk: (beroepskracht) 

• Observatie(s) 

• Personenregister Kinderopvang 

• Diploma/kwalificatie beroepskrachten 

• Plaatsingsoverzicht 

• Presentielijsten 

• Personeelsrooster 

• Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 

• Overzicht inzet pedagogisch beleidsmedewerker(s) (Peildatum 1 januari 2022) 

• Urenverantwoording 2021 

• Overzicht Fte medewerkers 1-1-2022 

• Jaarplan Pedagogisch Coach 2021 

• Pitch coach opdracht Jottum! 
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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) 

 
 

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) 

 
 

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) 
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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) 

 



 

 

15 van 17 

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 15-04-2022 

De Jottum! Club te Ede 

 

 

Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : De Jottum! Club 

Website : http://www.jottumkinderdagverblijf.nl 

Aantal kindplaatsen : 53 

 

Gegevens houder 

Naam houder : George Brown B.V. 

Adres houder : Keetmolenweg 37 

Postcode en plaats : 6711 PH Ede 

KvK nummer : 09130521 

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 :  Suzanne Duchateau 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Ede 

Adres : Postbus 9022 

Postcode en plaats : 6710 HK EDE GLD 
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Planning 

Datum inspectie : 15-04-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 31-05-2022 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 03-06-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 03-06-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 03-06-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 10-06-2022 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 


