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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.
Op het moment van inspectie heerst er een pandemie. Om verdere verspreiding van het Corona
virus te voorkomen heeft de toezichthouder tijdens de inspectie de richtlijnen van het RIVM in acht
genomen. De inspectie is hierdoor in aangepaste vorm uitgevoerd.
Er heeft een rondgang door het pand plaatsgevonden en er is documentenonderzoek verricht. Er is
getracht om het bezoek op de locatie zo kort mogelijk te houden. Eventuele interviews met de
houder en de beroepskrachten zijn op afstand uitgevoerd.

Beschouwing
Deze beschouwing beschrijft de resultaten van dit jaarlijks onderzoek. Na de feiten over het
kindercentrum volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden elders in het rapport per
domein met de daarbij horende inspectie-items verder uitgewerkt.
Feiten over dit kindercentrum
Buitenschoolse opvang (BSO) Azelo aan de Secr. Engelbertinkstraat 16 te Ambt Delden is
onderdeel van kinderopvang organisatie 'La Luna'.
Deze locatie biedt opvang aan maximaal 11 BSO kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar.
De opvangdagen zijn maandag, dinsdag en donderdag van 15.15 tot 18.00 uur.
Inspectie geschiedenis

Op 1 november 2018 heeft een onderzoek voor registratie plaatsgevonden. Tijdens dit
onderzoek heeft de houder aan de getoetste eisen voldaan. Er was geen bezwaar tegen het
opnemen in het Landelijk Register Kinderopvang met 11 kindplaatsen.

Op 11 februari 2019 heeft een onderzoek na registratie plaatsgevonden. Ten tijde van het
onderzoek is, na een herstelaanbod, aan de getoetste voorwaarden voldaan. Het
herstelaanbod betrof het inspectie item: 'pedagogisch klimaat'.
Bevindingen op hoofdlijnen
Tijdens dit onderzoek is aan de getoetste voorwaarden voldaan.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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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 be leid 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
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.
Conclusie
De houder voldoet aan de getoetste voorwaarde.
Pedagogische praktijk
Om verdere verspreiding van het Corona virus te voorkomen heeft de toezichthouder tijdens de
inspectie de richtlijnen van het RIVM in acht genomen. De inspectie is hierdoor in aangepaste vorm
uitgevoerd. Om deze reden is de pedagogische praktijk niet beoordeeld.
Gebruikte bronnen


Pedagogisch beleidsplan (ontvangen op 7-09-2020)
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Personeel en groepen
De houder moet aan de volgende eisen 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.
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 met een beschrijving van wat er bekeken,
gelezen en/of besproken is.
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
Bij 'BSO Azelo' zijn twee beroepskrachten en één stagiair werkzaam.
Deze personen zijn in het Personenregister Kinderopvang geregistreerd (PRK) en aan de houder
gekoppeld.
Er zijn geen vrijwilligers of uitzendkrachten werkzaam.
Conclusie
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden inzake 'verklaring omtrent het gedrag en
personenregister kinderopvang'.
Opleidingseisen
De toezichthouder heeft de diploma's van de twee beroepskrachten tijdens een eerder onderzoek
beoordeeld en goed bevonden.
De beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent
aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.
De pedagogisch beleidsmedewerker beschikt over een voor de werkzaamheden passende opleiding
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.
Conclusie
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarde inzake 'opleidingseisen en eisen aan de inzet van
beroepskrachten in opleiding en stagiaires'.
Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
Voor het berekenen van de beroepskracht-kindratio wordt gebruik gemaakt van de rekentool:
1ratio.nl (in opdracht van het ministerie van SZW ontwikkeld op basis van afspraken tussen de
Brancheorganisatie Kinderopvang en de belangenvereniging van ouders: BOinK).
Tijdens het inspectiebezoek bestaat de basisgroep uit vier kinderen. Dit onder begeleiding van één
beroepskracht.
Conclusie
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarde inzake het 'aantal beroepskra chten'.
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Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Bij 'BSO Azelo' vindt de opvang plaats 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.
Conclusie
De houder voldoet aan de getoetste voorwaarde.
Gebruikte bronnen




Interview (beroepskracht)
Observatie(s)
Personenregister Kinderopvang
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Veiligheid en gezondheid
De houder moet aan de volgende eisen voldoen:
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
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.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken,
gelezen en/of besproken is.
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder heeft een beleid dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid van d e op te vangen
kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder draagt er zorg voor dat er in de dagopvang
conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt gehandeld.
De houder heeft in verband met de corona pandemie een protocol opgesteld. De houder heeft de
ouders geïnformeerd over de genomen maatregelen en houdt de ouders op de hoogte bij
veranderingen.
Conclusie
Ten tijde van het onderzoek wordt er voldaan aan de getoetste voorwaarde.
Gebruikte bronnen







Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
Interview (beroepskracht)
Protocol(len) (corona)
Informatiemateriaal voor ouders (ontvangen op 7-09-2020)
Nieuwsbrieven (ontvangen op 7-09-2020)
Beleid veiligheid- en gezondheid (ontvangen op 7-09-2020)
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Accommodatie
De houder moet aan de volgende e isen 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
Binnenruimte
De BSO heeft zich met maximaal 11 kinderen gevestigd in een kleuterklas en een aangrenzende
hal van 'Basisschool Azelo'.
Op dit moment worden er maximaal 10 kinderen tot 8 jaar opgevangen.
Voor 11 kinderen beschikt het kindercentrum over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het
kindercentrum aanwezig kind:

De kleuterruimte waar de BSO is gevestigd heeft een oppervlakte van 37,1m².

Het gedeelte van de hal waar de BSO ook gebruik van maakt heeft een oppervlakte
van 10,4m².
De keuken en de toiletten bevinden zich in de hal van de school. In deze hal staat een tafel met
stoelen. Deze hal wordt door de BSO-kinderen bijvoorbeeld tijdens een fruitmoment gebruikt.
De binnenruimte is grotendeels ingericht voor de kleuters van de school. De houder heeft een
verrijdbare kast met onder andere knutselmateriaal en een kast met spellen en lego. De kinderen
maken tijdens de opvang ook gebruik van het materiaal van de school. De binnenruimte is gezien
de leeftijd van de opvangkinderen passend ingericht. Indien er oudere kinderen (8+) worden
opgevangen dient de houder er zorg voor de dragen dat de binnenruimten voor deze kinderen ook
passend is ingericht.
Ten tijde van het onderzoek had de school in de hal (BSO gedeelte) spullen opgeslagen. De houder
heeft er direct zorg voor gedragen dat deze spullen door de school elders zijn ondergebracht.
Buitenruimte
De aangrenzende buitenruimte betreft het schoolplein van de sch ool en beschikt over ten minste
3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind. Deze buitenspeelruimte
beschikt over onder andere klimtoestellen, schommels en een zandbak.
De BSO heeft buitenspeelmateriaal, zoals materiaal voor de zandbak en fietsen/skelters.
Conclusie
De binnen- en buitenruimte voldoen, ten tijde van het onderzoek, aan de getoetste voorwaarden.
Gebruikte bronnen





Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
Interview (beroepskracht)
Observatie(s)
Inspectierapport 'onderzoek na registratie'
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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, 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 1 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 personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een
uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de loca tie van een
onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden
opgevangen;
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder exploiteert en waar
kinderen worden opgevangen;
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over
de kinderen die worden opgevangen;
e. 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 e
ingeschreven in het personenregister kinderopvang.
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang )
Opleidingseisen
Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent
aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.
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 Wet kinderopvang; art 15 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9a lid 1 en 2
Regeling Wet kinderopvang)
Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over e en voor de werkzaamheden passende opleiding
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; 9a lid 3 Regeling Wet
kinderopvang )
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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 tabel 2 in bijlage 1, onderdeel b, bij het
besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;
- Indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de basisgroep
verlaten, leidt dit niet tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit
buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten, ten
opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit;
- in afwijking hiervan op grond van het Besluit kwaliteit kinderopvang art.16 lid 4 minder
beroepskrachten zijn ingezet.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit 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
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de
veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder
draagt er zorg voor dat er in de buitenschoolse opvang conform het veilig heids- en
gezondheidsbeleid wordt gehandeld.
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang )
De houder of voorgenomen houder van een kindercentrum stelt het veiligheids- en
gezondheidsbeleid schriftelijk vast en verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder
evalueert, en indien nodig actualiseert, het veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden
na opening van het kindercentrum. Daarna houdt de houder het veiligheids - en gezondheidsbeleid
actueel.
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 2 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)

10 van 13
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 31-08-2020
BSO Azelo te Ambt Delden

Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening

: BSO Azelo

Website

: http://www.kindcentrumlaluna.nl

Aantal kindplaatsen

: 11

Gegevens houder
Naam houder

: Esther Wilhelmina Frederika Roesink

Website

: www.kdvlaluna.nl

KvK nummer

: 08090854

Aansluiting geschillencommissie

: Ja

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD

: GGD Twente

Adres

: Postbus 1400

Postcode en plaats

: 7500 BK Enschede

Telefoonnummer

: 053-4876700

Onderzoek uitgevoerd door

: Tiziana Kruiswegt

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente

: Hof van Twente

Adres

: Postbus 54

Postcode en plaats

: 7470 AB GOOR

Planning
Datum inspectie

: 31-08-2020

Opstellen concept inspectierapport

: 10-09-2020

Zienswijze houder

: Niet van toepassing

Vaststelling inspectierapport

: 06-10-2020

Verzenden inspectierapport naar houder

: 08-10-2020

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 08-10-2020
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Openbaar maken inspectierapport

: 29-10-2020
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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.
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