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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. 

Bij een jaarlijks onderzoek worden niet alle kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang beoordeeld. 

Dat komt omdat er bij het toezicht op de kinderopvang maatwerk mogelijk is. In het rapport staat 

bij ieder onderwerp vermeld welke eisen zijn beoordeeld en staan de uitkomsten van het 

onderzoek beschreven. Achter in het rapport staan de kwaliteitseisen genoemd zoals deze in de 

Wet kinderopvang staan beschreven. 

 

De toezichthouder heeft het onderzoek als volgt uitgevoerd: 

 Inzage in documenten 

 Een bezoek aan het kindercentrum 

 Gesprekken met de beroepskrachten en/of met de locatiemanager 

 

Dit rapport wordt gestuurd aan de houder van het kindercentrum en aan de gemeente waarin het 

kindercentrum staat ingeschreven. De gemeente kan op grond van het advies van de 

toezichthouder besluiten om te handhaven (naleving van de wet te eisen) of niet te handhaven. 

 

Beschouwing 

Bevindingen  

Bij dit onderzoek zijn de volgende kwaliteitseisen beoordeeld en in orde: 

 Pedagogische praktijk 

 Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

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

 

Algemene kenmerken 

Kindercentrum Beregoed maakt onderdeel uit van kinderopvangorganisatie Beregoed. Het is een 

kleinschalige organisatie die, naast de buitenschoolse opvang, twee kinderdagverblijven heeft in 

Hoek van Holland. Kindercentrum Beregoed is gevestigd in het schoolgebouw van De Driemaster. 

Samen met de basisschool en het kinderdagverblijf van Beregoed vormen zij een Integraal Kind 

Centrum (IKC).  

Kindercentrum Beregoed biedt buitenschoolse opvang aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. 

Het kindercentrum heeft 40 geregistreerde kindplaatsen en bestaat uit 2 basisgroepen.  

 

Onderzoeksgeschiedenis 

Het Landelijk Register Kinderopvang geeft een overzicht van alle onderzoeken van de locatie. Hier 

volgt een overzicht van de meest recente onderzoeken: 

 21-10-2021: jaarlijks onderzoek. De houder voldoet aan de kwaliteitseisen die bij dit 

onderzoek zijn gecontroleerd.  

 Vanwege de COVID-19-pandemie is in 2020 geen jaarlijks onderzoek gedaan naar het 

kindercentrum. 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 

 

In het hoofdstuk ‘Pedagogisch klimaat’ beoordeelt de toezichthouder het volgende onderwerp: 

 pedagogische praktijk 

Pedagogische praktijk 

Een houder moet verantwoorde kinderopvang bieden. In de Wet kinderopvang staat beschreven 

wat dit inhoudt: 

 

Emotionele veiligheid  

Er wordt op een sensitieve en responsieve manier met kinderen omgegaan. Er wordt respect voor 

de autonomie van kinderen getoond. Er worden grenzen gesteld aan het gedrag van kinderen en er 

wordt structuur geboden. Dit wordt gedaan zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen 

kunnen voelen. 

Persoonlijke competentie 

Kinderen worden spelenderwijs uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, 

cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden.  

Sociale competentie 

Kinderen worden begeleid in hun interacties. Spelenderwijs worden sociale kennis en vaardigheden 

bijgebracht, zodat kinderen leren om steeds zelfstandiger relaties met anderen op te bouwen en te 

onderhouden. 

Overdracht van normen en waarden  

Kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 

aanvaarde waarden en normen in de samenleving. Er is aandacht voor de respectvolle omgang met 

anderen. Er wordt toegewerkt naar een actieve deelname aan de maatschappij. 

 

De toezichthouder beoordeelt of de pedagogische praktijk op het kindercentrum voldoet aan deze 

eisen. Hiervoor is het veldinstrument observatie pedagogische praktijk 4-12 jaar gebruikt. De 

observatie vindt in de middag plaats tijdens twee activiteiten uit de carrousel. 

 

Hieronder staan een aantal voorbeelden van situaties die de toezichthouder heeft gezien en 

gehoord. Bij ieder voorbeeld wordt eerst een gedragsbeschrijving uit het veldinstrument genoemd, 

gevolgd door een situatie uit de praktijk. 

 

Persoonlijke competentie  

Indicator: De beroepskrachten ondersteunen en stimuleren de ontwikkeling van (individuele) 

kinderen. 

 

Gedragsbeschrijving: De beroepskrachten sluiten aan op wensen en ideeën van een kind bij het 

organiseren van activiteiten. Zij begeleiden een kind om zelf te (leren) kiezen en initiatief te 

nemen.  

 

Observatie 

Op buitenschoolse opvang Beregoed wordt er gewerkt met een activiteiten carrousel. Dit houdt in 

dat de kinderen zichzelf kunnen inschrijven voor een activiteit. Vandaag wordt er onder andere een 

knutselactiviteit aangeboden waarbij de kinderen een ijsbeer maken. De beroepskracht heeft alle 

benodigdheden klaargelegd en de kinderen die zich ingeschreven hebben, zitten klaar om te 
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beginnen. Eén kind zegt dat hij eigenlijk helemaal geen ijsbeer wil maken. De beroepskracht vraagt 

aan hem wat hij dan wel graag zou willen doen. Hij vertelt dat hij liever met de Lego wil spelen. De 

beroepskracht zegt dat het goed is dat hij met de Lego gaat spelen en vraagt of hij dit bij hen aan 

tafel wil doen of liever op de grond wil spelen. Hij geeft aan dat hij liever op de grond wil spelen, 

pakt en de Lego en begint te bouwen.  

Uit dit voorbeeld blijkt dat kinderen de mogelijkheid krijgen om zelf een keuze te maken en hierbij 

gestimuleerd worden.  

 

Overdracht van normen en waarden 

Indicator: Oefenen van gedeelde verantwoordelijkheid en respectvol samenzijn. 

 

Gedragsbeschrijving: De beroepskrachten geven ruimte aan kinderen om bij (sommige) activiteiten 

aan te geven waar hun voorkeur naar uitgaat. Zij krijgen taken en inbreng om 

programmaonderdelen uit te voeren. Ieder kind krijgt naar eigen vermogen de kans om hierin te 

delen. 

 

Observatie 

Tijdens de activiteiten carrousel kunnen de kinderen zich ook inschrijven voor een beweegactiviteit 

in de gymzaal. De beroepskrachten hebben een activiteit voorbereid, maar uiteindelijk blijkt de 

gymzaal al vol te liggen met spelmateriaal. Er moet geschakeld worden en een andere activiteit 

bedacht worden. De kinderen krijgen de kans om een eigen inbreng te  leveren. Zo worden er 

verschillende spelletjes aangedragen om te doen. Ook tijdens het spel worden de kinderen 

regelmatig om hun mening gevraagd en leveren zij op een eigen manier een inbreng aan de 

invulling van de middag. De kinderen hebben plezier in de spelletjes die aangeboden worden in de 

gymzaal en kunnen op een sportieve manier hun energie na de schooldag kwijt.  

 

Conclusie 

In de situaties die de toezichthouder heeft gezien en gehoord is de pedagogische praktijk in orde. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview anders namelijk: (met de aanwezige beroepskrachten) 

 Observatie(s) 

 Pedagogisch beleidsplan (BSO Pedagogisch beleidsplan 22 23) 
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Personeel en groepen 
 

In het hoofdstuk ‘Personeel en groepen’ beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

 verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang; 

 aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires. 

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Een houder moet ervoor zorgen dat medewerkers een verklaring omtrent het gedrag hebben en 

dat zij ingeschreven staan in het Personenregister Kinderopvang. Een medewerker kan pas starten 

met werken als deze is ingeschreven en er een koppeling is gemaakt met de houder. De 

toezichthouder controleert dit in het Personenregister. De inschrijving en koppeling van de 

medewerkers die gecontroleerd zijn, is op orde. 

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

stagiaires 

Er is gecontroleerd of er op het kindercentrum voldoende beroepskrachten worden ingezet voor het 

aantal kinderen dat wordt opgevangen (de beroepskracht-kindratio). Uit de controle blijkt dat de 

beroepskracht-kindratio in overeenstemming is met de geldende rekenregels.   
 

Gebruikte bronnen 

 Observatie(s) 

 Personenregister Kinderopvang 

 Presentielijsten (06-12-2022) 

 Personeelsrooster (06-12-2022) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 

 

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. 

 

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. 
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(art 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Beregoed 

Website : http://www.beregoedkinderdagverblijf.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000028896084 

Aantal kindplaatsen : 40 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Beregoed Opvang B.V. 

Adres houder : Postbus 15 

Postcode en plaats : 3150 AA Hoek van Holland 

KvK nummer : 85013846 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Rotterdam-Rijnmond 

Adres : Postbus 70014 

Postcode en plaats : 3000 KS ROTTERDAM 

Telefoonnummer : 010 4984015 

Onderzoek uitgevoerd door :  M.Z Dejalle - Lockhorst 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Rotterdam 

Adres : Postbus 70014 

Postcode en plaats : 3000 KS ROTTERDAM 

 

Planning 

Datum inspectie : 06-12-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 15-12-2022 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 16-12-2022 
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Verzenden inspectierapport naar houder : 16-12-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 16-12-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 16-12-2022 
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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. 
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