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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 dit onderzoek zijn meerdere onderwerpen uit de Wet kinderopvang beoordeeld. Achter in het 

rapport staat een overzicht van de getoetste inspectie-items. 

  

De toezichthouder heeft de volgende inspectieactiviteiten uitgevoerd: 

 documentenonderzoek; 

 locatiebezoek; 

 gesprek met de beroepskrachten en de locatiemanager. 

  

In het rapport geeft de toezichthouder in elk hoofdstuk een toelichting op de beoordeelde 

onderwerpen. In de inleiding van het hoofdstuk staat welke onderwerpen de toezichthouder tijdens 

dit onderzoek heeft beoordeeld. 

 

Beschouwing 

In opdracht van de gemeente Gilze en Rijen heeft er op woensdag 14 december 2022 een jaarlijks 

onderzoek plaatsgevonden bij buitenschoolse opvang (bso) Harlekijn.  

  

Conclusie en bevindingen 

Aan een aantal kwaliteitseisen is niet voldaan. Het gaat om:  

 registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen A-ziekten en 

ouderparticipatieopvang: er is niet voor alle kinderen een schriftelijke overeenkomst tussen de 

houder en de ouder van het op te vangen kind. Tweede basisgroepformulieren zijn niet 

volledig. De houder heeft geen melding gemaakt van het opvangen in een combinatiegroep 

kinderdagverblijf (kdv) buitenschoolse opvang (bso).  

 pedagogisch klimaat: het beleid is niet passend bij de praktijk ten aanzien van de 

leeftijdsopbouw van de basisgroep.  

 personeel en groepen: de stagiaire wordt niet ingezet conform de meest recente cao 

Kinderopvang. Hierdoor wordt niet voldaan aan de beroepskracht kindratio. 

  

  

Toelichting op de overtredingen 

De houder had te maken met een zieke vaste medewerker bij de bso. Deze medewerker draait 

normaal de bso op woensdagmiddag alleen. Deze bso groep bestaat uit 9 kinderen afkomstig 

vanuit bso Harlekijn en bso De Vlinder. Om de bso toch te kunnen draaien is gekozen voor het 

inzetten van een beroepskracht afkomstig van het kdv Harleijn die bekend is met de kinderen. Om 

de beroepskracht kindratio kloppend te houden heeft de locatieverantwoordelijke besloten dat de 

medewerker van het kdv de oudste kinderen van het kdv meeneemt naar de bso. Om die reden 

waren er 5 kinderen van kdv Harlekijn. Gezien één beroepskracht onvoldoende is voor 14 kinderen 

(9 bso en 5 kdv) is besloten om de stagiaire die normaliter boventallig bij deze groep aanwezig is 

formatief in te zetten. De houder was niet op de hoogte van het feit dat er schriftelijke 

overeenkomsten moesten zijn voor de kinderen afkomstig van locaties met een ander LRK nummer 

(in dit geval dus bso De Vlinder en kdv Harlekijn). Daarnaast was de locatieverantwoordelijke niet 

op de hoogte van het feit dat een stagiaire enkel formatief ingezet mag worden op de eigen 

stagelocatie in geval van een calamiteit.  

  

In het rapport licht de toezichthouder dit verder toe per onderdeel  
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Algemene kenmerken 

Bso Harlekijn maakt onderdeel uit van kinderopvangorganisatie Stichting Muzerij. De bso is 

gehuisvest in kindontmoetingscentrum De Braken, en heeft op deze locatie de beschikking over de 

volgende ruimten: een groepsruimte met keuken op kinderhoogte, theaterruimte, gymzaal, 

chillruimte, een groepsruimte die gedeeld wordt met de peuterspeelgroep en het schoolplein. Bij de 

bso vindt voorschoolse-, naschoolse- en vakantieopvang plaats. Bso Harlekijn is in het Landelijk 

Register Kinderopvang (LRK) geregistreerd voor maximaal 80 kindplaatsen en biedt opvang aan 

kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. De opvang vindt plaats in drie basisgroepen, te weten: 

 Groep Vlaggen: maximaal 22 kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar; 

 Groep Ballonnen: maximaal 22 kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar; 

 Groep Slingers: maximaal 11 kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar.  

  

Onderzoeksgeschiedenis 

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

volgt een overzicht van de meest recente onderzoeken: 

  

  

Datum 

onderzoek 

Soort onderzoek  Oordeel  

09-07-2019 Incidenteel onderzoek i.v.m. 

wijziging aantal kindplaatsen 

van 40 naar 80. 

De houder voldoet aan alle getoetste 

voorwaarden. Er is een positief advies gegeven 

voor het uitbreiden van het aantal kindplaatsen 

in het LRK. 

09-07-2019 Jaarlijks onderzoek De houder voldoet aan alle getoetste 

voorwaarden. 

2020 In verband met de 

Coronapandemie is er geen 

onderzoek uitgevoerd. 

-  

12-10-2021 Jaarlijks onderzoek Er zijn twee overtredingen geconstateerd op het 

hoofdstuk personeel en groepen. De 

overtredingen hadden betrekking op:  

 Eén van de beroepskrachten is niet 

voorafgaand aan haar werkzaamheden aan 

de houder gekoppeld in het 

personenregister kinderopvang. 

 Kinderen worden niet opgevangen in één 

vaste basisgroep. 

Beide overtredingen zijn middels herstelaanbod 

opgelost. De houder voldoet daarmee na 

herstelaanbod aan alle getoetste voorwaarden.   

  

 

Advies aan College van B&W 

De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
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Observaties en bevindingen 

Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen A-ziekten en 

ouderparticipatieopvang 

 

In het hoofdstuk ‘Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen A-

ziekten en ouderparticipatieopvang’ beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

 wijzigingen; 

 administratie. 

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

Wijzigingen 

De houder is verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen aan het college, met het 

verzoek om de wijzigingen door te voeren in het Landelijk register kinderopvang (LRK). 

  

Tijdens het onderzoek is gebleken dat de informatie in het LRK betreffende deze bso niet op orde 

is. 

  

In de praktijk blijkt dat er ook kinderen vanuit het kinderdagverblijf (kdv) worden opgevangen bij 

de bso. Hierdoor wordt een gecombineerde groep gecreëerd met kdv en bso kinderen. Hiervoor is 

deze locatie niet geregistreerd.  

Uit het interview met de locatieverantwoordelijke is gebleken dat hier bewust voor gekozen is. De 

vaste medewerker vanuit de bso was ziek en als inval is gekozen voor een beroepskracht vanuit 

het kdv die ook bekend was met de kinderen van de bso. Om de kindaantallen kloppend te houden 

heeft de locatieverantwoordelijke besloten dat er kinderen met de beroepskracht vanuit het kdv 

mee zouden komen.   

  

Conclusie  

De houder voldoet niet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing 

zijn. 

  

  

 

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

voldaan:  

De houder van een kindercentrum doet van een wijziging in de daartoe aangewezen gegevens 

onverwijld mededeling aan het college, nadat deze wijziging hem bekend is geworden. Hierbij 

verzoekt de houder de gegevens te wijzigen. 

(art 1.47 lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 2 en 3 Besluit landelijk register k inderopvang, register buitenlandse 

kinderopvang en personenregister kinderopvang) 

 

Administratie 

Tijdens de inspectie is gebleken dat de opvang niet geschiedt op basis van een schriftelijke 

overeenkomst tussen de houder van de bso en de ouder. 

  

Op het moment van de inspectie is sprake van een gecombineerde groep. De groep bestaat uit 

kinderen vanuit bso Harlekijn, bso de Vlinder en kdv Harlekijn. Enkel voor de kinderen vanuit bso 

Harlekijn is een contract aanwezig specifiek voor deze locatie. De overige kinderen hebben geen 
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schriftelijke overeenkomst voor deze opvanglocatie. Uit het interview met de 

locatieverantwoordelijke blijkt dat de organisatie niet op de hoogte was van deze wettelijke 

regeling. Daarnaast blijkt dat de bso's vanaf midden januari 2023 niet meer samengevoegd zullen 

worden op de woensdagen en vrijdagen. De contracten kunnen niet met terugwerkende kracht 

opgesteld worden en zijn voor de toekomst ook niet nodig als de groepen niet samen starten en 

afsluiten.  

  

In het pedagogisch locatieplan wordt daarnaast verwezen naar toestemmingsverklaring opvang in 

basisgroepen waarop de ouders aangeven toestemming te geven dat hun kind ook op een andere 

groep/locatie opgevangen mag worden. Buiten dat de contracten niet op orde zijn, zijn ook de 

formulieren voor de tweede basisgroep niet volledig ingevuld. Hier heeft de 

locatieverantwoordelijke een actie op uitgezet om dit op orde te maken. Medewerkers stemmen dit 

wel mondeling af tijdens het welkomstgesprek.  

  

Conclusie  

De houder voldoet niet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing 

zijn. 

 

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

voldaan:  

Kinderopvang geschiedt op basis van een schriftelijke overeenkomst tussen de houder van een 

kindercentrum en de ouder. 

(art 1.52 Wet kinderopvang) 

 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder (14-12-2022) 

 Interview manager/ locatieverantwoordelijke (per mail meerdere momenten en 12 januari 

2023 telefonisch) 

 Interview anders namelijk: (beroepskracht) 

 Landelijk Register Kinderopvang (geraadpleegd op 23 december 2022) 

 Pedagogisch beleidsplan (Muzerij versie december 2022) 

 Pedagogisch werkplan (Buitenschoolse opvang Harlekijn versie 2021) 
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Pedagogisch klimaat 
 

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

 pedagogisch beleid; 

 pedagogische praktijk 

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

Pedagogisch beleid 

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan opgesteld waarin de kenmerkende pedagogische 

visie is beschreven. Als aanvulling hierop is een pedagogisch werkplan geschreven specifiek voor 

deze kinderopvanglocatie. 

  

In het werkplan is beschreven wat de werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de 

basisgroepen is.    

  

Handelen conform beleid 

Om ervoor te zorgen dat beroepskrachten handelen conform dit pedagogisch beleidsplan wordt het 

beleid, of onderdelen hiervan, tijdens vergaderingen besproken met de beroepskrachten. Dit blijkt 

uit gesprekken met de de beroepskracht.  

  

In de praktijk blijkt dat er niet gehandeld wordt conform het pedagogisch beleid. De 

leeftijdsopbouw beschreven in het pedagogisch werkplan komt niet overeen met de 

leeftijdsopbouw in de praktijk waargenomen. In het werkplan staat dat de leeftijdsopbouw 4-12 

jaar is en in de praktijk blijken er kinderen vanaf 3 jaar te worden opgevangen. 

  

In de hierboven genoemde overleggen wordt naast het beleid, ook de ontwikkeling van kinderen 

besproken. 

  

Uit de observatie van de praktijk blijkt dat de beroepskrachten buiten de leeftijd van de kinderen 

handelen conform het pedagogisch beleidsplan. Er is één aandachtspunt genoteerd onder het kopje 

pedagogische praktijk.  

  

Conclusie 

De houder voldoet niet aan de wettelijke kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing 

zijn. 

 

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

voldaan:  

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 

De houder dient zorg te dragen voor verantwoorde kinderopvang. Aan de hand van observaties van 

de pedagogische praktijk en interviews met beroepskrachten is beoordeeld of verantwoorde 

opvang wordt geboden.  
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De toezichthouder beoordeelt of de praktijk overeenkomt met het pedagogisch beleidsplan waarin 

opgenomen de vier pedagogische doelen in het kader van het bieden van verantwoorde 

dagopvang. Namelijk het bieden van sociaal emotionele veiligheid, het ontwikkelen van 

persoonlijke en sociale competenties en het ontwikkelen van normen en waarden bij kinderen. 

  

Bij de observatie van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het 

Veldinstrument observatie kindercentrum (januari 2015). In dit veldinstrument zijn per basisdoel 

indicatoren opgenomen. Onder iedere indicator staan gedragsbeschrijvingen van pedagogisch 

medewerkers en/of kinderen. Bij het beschrijven van de pedagogische praktijk gebruikt de 

toezichthouder deze gedragsbeschrijvingen (schuin gedrukte tekst) met daaronder een voorbeeld 

van wat in de praktijk is waargenomen. 

  

De observatie van de pedagogische praktijk heeft plaatsgevonden op woensdag 14 december 

2022. Gedurende deze middag zijn de volgende activiteiten waargenomen: 

 Ontvangst kinderen 

 Vrij spel 

 Eet- en drinkmoment 

  

Op basis van de observatie is geconstateerd dat de houder voldoende zorg draagt voor het bieden 

van verantwoorde kinderopvang. De volgende situaties zijn onder meer waargenomen:  

  

Emotionele veiligheid 

'De beroepskrachten gedragen zich sensitief en responsief naar de kinderen. zij laten actief merken 

dat zij het kind begrijpen en reageren daar adequaat op' 

Praktijksituatie: 

Bij binnenkomst op de bso willen een aantal kinderen een persoonlijk verhaal aan de beroepskracht 

kwijt. De beroepskracht gaat op de hoogte van het kind zitten en laat zowel verbaal als non-

verbaal merken dat ze het kind begrijpt.  

  

Overdracht van normen en waarden 

''De beroepskrachten spreken kinderen aan op hun omgang met elkaar en de beroepskrachten, bij 

het aangaan en uitvoeren van activiteiten. Kinderen worden aangezet tot sociaal gedrag (bv elkaar 

helpen, op je beurt wachten, anderen laten uitpraten).'' 

Praktijksituatie: 

Bij binnenkomst vraagt één kind om een vel papier. De beroepskracht geeft aan dat zij even in 

gesprek is en het vel over een aantal minuten pakt. Als het kind na een aantal minuten terugkomt 

om de beroepskracht te herinneren zegt de beroepskracht dat het kind goed gewacht heeft en ze 

pakt een vel papier.  

  

Aandachtspunten 

 De praktijk laat zien dat de kinderen de beroepskracht en stagiaire opzoeken. De vaste 

beroepskracht is erg verzorgend naar de kinderen toe, zo smeert zij hun boterhammen en 

snijd deze door als ze dat willen. Daarnaast wordt ook het drinken ingeschonken. De kinderen 

geven gedurende het eetmoment aan dat zij zelf hun brood kunnen smeren en hun boterham 

kunnen snijden. Besproken is dat de beroepskracht de kinderen meer zelfstandig mag laten 

doen, zoals passend voor de leeftijd van de op te vangen kinderen.   

 De kinderen vanuit het kdv starten net als de bso kinderen met het tafelmoment (lunch). Uit 

het gesprek blijkt dat deze kinderen ook al bij het kdv een tafelmoment gehad hebben vlak 

voor zij naar de bso gingen. De beroepskracht houdt er rekening mee dat deze kinderen niet 

twee keer een volledige maaltijd eten. Twee keer een tafelmoment hebben biedt voor deze 

kinderen minder ontwikkelingskansen. Daarnaast is het voor deze kinderen een erg lange zit 
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en is te zien dat deze kinderen wat meer versuft aan het rond kijken zijn als echt actief 

betrokken zijn. 

  

Conclusie 

De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 

Wel zijn er aandachtspunten genoteerd voor de toekomst.  
 

Gebruikte bronnen 

 Interview manager/ locatieverantwoordelijke (per mail meerdere momenten en 12 januari 

2023 telefonisch) 

 Interview anders namelijk: (beroepskracht) 

 Observatie(s) (14-12-2022) 

 Website (https://www.muzerij.nl/locaties/rijen/harlekijn/bso-harlekijn-rijen) 

 Pedagogisch beleidsplan (Muzerij versie december 2022) 

 Pedagogisch werkplan (Buitenschoolse opvang Harlekijn versie 2021) 
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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; 

 opleidingseisen; 

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

 stabiliteit van de opvang voor kinderen. 

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

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De beoordeling is gebaseerd op een steekproef. De beroepskrachten en stagiaires, die ingezet zijn 

van 5 december tot en met 14 december 2022, zijn allen ingeschreven in het personenregister 

kinderopvang en door de houder gekoppeld aan de organisatie. 

  

Conclusie 

De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 

Opleidingseisen 

Beroepskrachten 

Uit een steekproef van de diploma’s van de beroepskrachten die zijn ingezet van 5 december tot en 

met 14 december 2022 op deze locatie zijn ingezien. Zij beschikken allen over een passend 

diploma overeenkomstig de actuele Cao Kinderopvang. 

  

Conclusie 

De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 

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

stagiaires 

Beroepskracht kindratio (BKR) 

Op het moment van het locatiebezoek is de bezetting als volgt: 

  

Naam  

groep 

Leeftijd 

kinderen 

Aantal  

kinderen 

Ingezette  

beroepskrachten 

(in opleiding) 

Benodigde  

beroepskrachten 

Voldoet 

ja/nee  

Vlaggetjes 9 bso kinderen en 

5 

kinderdagverblijf 

kinderen 

14 1 beroepskracht  2 

beroepskrachten  

nee 

  

  

Op de dag van de inspectie zijn er 9 bso en 5 kdv kinderen aanwezig met de beroepskracht 

afkomstig vanuit het kdv. Hiervoor is gekozen omdat de medewerker van de bso ziek is. Naast de 

beroepskracht van het kdv staat een stagiaire ingepland. Deze stagiaire staat elke woensdag 

boventallig op de gecombineerde bso groep bij locatie Harlekijn en kent de kinderen. De 

locatieverantwoordelijke geeft aan dat deze stagiaire formatief ingezet is wegens de ziekte van de 

vaste pedagogisch medewerker en het feit dat er geen andere vervanger beschikbaar was. Het 

wordt door de organisatie gezien als calamiteit. 

  

In geval van calamiteit (ziekte pedagogisch medewerker) mag een stagiaire formatief ingezet 

worden conform de meest recente cao kinderopvang. Hier geldt echter wel de voorwaarde dat de 
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student enkel ingezet mag worden op de stagelocatie van de student. Op het stageovereenkomst 

van deze student staat enkel locatie De Vlinder beschreven. Hierdoor mag deze student niet 

formatief ingezet worden op de locatie bso Harlekijn. De locatieverantwoordelijke geeft tijdens het 

gesprek aan dat de organisatie niet op de hoogte was van deze wettelijke bepaling.  

  

Gezien de stagiaire niet formatief ingezet mag worden op deze locatie telt zij niet mee voor de 

BKR. Hierdoor wordt niet voldaan aan de eis rondom de BKR.  

  

Conclusie 

De houder voldoet niet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing 

zijn. 

 

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

voldaan:  

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) 

 

De inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs geschiedt overeenkomstig de voorwaarden 

opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

Bij het bepalen van de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs wordt rekening 

gehouden met de opleidingsfase waarin zij zich op dat moment bevinden. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2, 7 en 8 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9c Regeling 

Wet kinderopvang) 

 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij buitenschoolse opvang Harlekijn worden de kinderen opgevangen in een vaste basisgroep. Het 

kindercentrum beschikt over de volgende basisgroepen: 

  

Naam groep  Leeftijd kinderen  Maximaal aantal kinderen  

Basisgroep 1 / Vlaggetjes 4 tot 13 jaar 22 

Basisgroep 2 / Ballonnen  4 tot 13 jaar 22 

Basisgroep 3 / Slingers 4 tot 13 jaar 11 

  

Op de woensdagen wordt conform het pedagogisch werkplan samengevoegd met bso De Vlinder. 

De kinderen vanuit het kdv blijken vaker te komen spelen, maar niet altijd vanaf de start zoals op 

de dag van de inspectie. In het werkplan is opgenomen dat dit vastgelegd is in het contract op 

naam van het desbetreffende kind.  

  

Op het kindercentrum wordt gewerkt met een vast team van beroepskrachten. De beroepskrachten 

werken gedurende de week volgens een vast rooster. In eerste instantie ontvangt de 

toezichthouder een rooster waarop niet te zien is welke beroepskracht op welke groep gewerkt 

heeft. Als aanvulling wordt er een algemene basisplanning gestuurd waarop de namen van de 

beroepskrachten gekoppeld zijn aan de roosters. Gedurende het onderzoek stuurt de 

locatieverantwoordelijke aangepaste roosters waarop te zien is welke beroepskracht op welke 
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groep voor welke uren gewerkt heeft. De locatieverantwoordelijke geeft aan dat de planningen nog 

handmatig ingevoerd worden. De organisatie wil overstappen op een digitale registratiemethode en 

onderzoekt momenteel welke methode voor hen geschikt is.   

  

  

Conclusie 

De houder voldoet na het toesturen van de nieuwe roosters aan de getoetste kwaliteitseisen die 

binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview manager/ locatieverantwoordelijke (per mail meerdere momenten en 12 januari 

2023 telefonisch) 

 Interview anders namelijk: (beroepskracht) 

 Observatie(s) (14-12-2022) 

 Personenregister Kinderopvang (geraadpleegd op 23 december 2022) 

 Landelijk Register Kinderopvang (geraadpleegd op 23 december 2022) 

 Toestemmingsformulier(en) (format) 

 Diploma/kwalificatie beroepskrachten 

 Presentielijsten (Week 49 en week 50) 

 Personeelsrooster (week 49 en week 50 2 versies ontvangen) 

 Pedagogisch beleidsplan (Muzerij versie december 2022) 

 Pedagogisch werkplan (Buitenschoolse opvang Harlekijn versie 2021) 

 Stageovereenkomst  

 formatief inzetten | Kinderopvang werkt! (kinderopvang-werkt.nl)   
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen A-ziekten en 

ouderparticipatieopvang 

 

Wijzigingen 

De houder van een kindercentrum doet van een wijziging in de daartoe aangewezen gegevens 

onverwijld mededeling aan het college, nadat deze wijziging hem bekend is geworden. Hierbij 

verzoekt de houder de gegevens te wijzigen. 

(art 1.47 lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 2 en 3 Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse 

kinderopvang en personenregister kinderopvang) 

 
 

Administratie 

Kinderopvang geschiedt op basis van een schriftelijke overeenkomst tussen de houder van een 

kindercentrum en de ouder. 

(art 1.52 Wet kinderopvang) 

 

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 werkwijze, 

maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder d 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) 
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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. 

(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) 

 
 

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) 

 

De inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs geschiedt overeenkomstig de voorwaarden 

opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

Bij het bepalen van de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs wordt rekening 

gehouden met de opleidingsfase waarin zij zich op dat moment bevinden. 
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(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2, 7 en 8 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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Harlekijn 

Website : http://www.muzerij.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000022465006 

Aantal kindplaatsen : 80 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Stichting Muzerij 

Adres houder : Schoolstraat 5 

Postcode en plaats : 5124 RM Molenschot 

Website : www.muzerij.nl 

KvK nummer : 18072649 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Hart voor Brabant 

Adres : Postbus 3024 

Postcode en plaats : 5003 DA Tilburg 

Telefoonnummer : 088-3686845 

Onderzoek uitgevoerd door :  L. van Geloven 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Gilze en Rijen 

Adres : Postbus 73 

Postcode en plaats : 5120 AB RIJEN 

 

Planning 

Datum inspectie : 14-12-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 17-01-2023 

Zienswijze houder : 24-01-2023 

Vaststelling inspectierapport : 24-01-2023 
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Verzenden inspectierapport naar houder : 24-01-2023 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 24-01-2023 

Openbaar maken inspectierapport : 14-02-2023 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 

 

zienswijze inspectierapport BSO Harlekijn 

Januari 2023 

  

Beste lezer, 

  

Op 14-12-2022 heeft er een inspectie plaatsgevonden bij BSO Harlekijn. Tijdens deze inspectie zijn 

een aantal overtredingen door de inspecteur geconstateerd. Overtredingen die ons inziens 

voortkomen uit onbewust niet goed ingerichte administratieve stappen en bewust medewerkers 

inzetten bij vervanging dusdanig dat dit voor kinderen de minste impact had. Wij zijn van mening 

dat we ten aanzien van het inzetten van bekende medewerkers en stagiaires en het samenvoegen 

van kinderen uit KDV en BSO wij in het belang van de kinderen hebben gehandeld Dit was een 

onvoorziene omstandigheid (zieke collega en geen vervanging) waarbij keuzes gemaakt dienen te 

worden die bij kind, locatie en medewerkers past. Wij begrijpen uiteraard dat de wet hierin strikte 

regels stelt, dit was dan ook een calamiteit. 

  

Wij nemen de opmerkingen van de inspecteur dan ook zeker serieus en zullen bekijken of w e dit 

nog beter kunnen beschrijven in ons pedagogisch werkplan. Hierin staat wel beschreven hoe we 

met wennen en open deuren beleid omgaan. Kinderen en medewerkers kennen elkaar allemaal 

waardoor het een natuurlijke en prettige situatie is. Binnen een kleine opvanglocatie vinden we dat 

erg belangrijk. Indien we, naar aanleiding van deze inspectie, inschatten dat aanpassingen ten 

aanzien van het inrichten van een combinatiegroep of samenvoeging nodig zijn, zullen we dit 

beschrijven en de officiële weg volgen door dit bij de gemeente aan te geven. Ik vind het wel 

belangrijk te melden dat het tijdens de inspectie echter een niet dagelijkse situatie betrof. 

  

De stagiaire heeft 2 locaties waar ze haar stage loopt, ze was dus een bekende en stond op haar 

eigen groep. Echter staat dit idd niet zo in haar contract. Wij zullen in de toekomst daarom in de 

contracten van stagiaires duidelijker vermelden dat ze stage loopt bij Muzerij en wat de 

stagelocatie(s) zijn. 

  

Wat betreft het gebruik maken van twee BSO locaties waren we ons niet bewust van de 

overtreding en zullen daar in de toekomst op letten. Ouders waren wel mondeling akkoord en alles 

wordt tijdens het welkomstgesprek met ouders afgestemd. In de welkom procedure is echter niet 

juist gehandeld waardoor getekende formulieren ontbreken, deze zijn inmiddels getekend en 

toegevoegd aan de kinddossiers. We zullen de administratie betreffende de intake en 

contractopmaak (indien het 2 locaties betreft) onder de aandacht brengen bij de administratie 

medewerkers, opnemen in de checklist welkomstgesprek van de locaties en (nieuwe) medewerkers 

hierover instrueren. 

  

Door de uitbreiding van locatie de Vlinder zal binnenkort echter amper meer sprake zijn van 2 

contracten omdat kinderen dan op de eigen locatie kunnen worden opgevangen. 

  

Wij danken de inspecteur voor de feedback en nemen dit op in onze kwaliteitscyclus. Tevens zullen 

we de opmerkingen en aanpassingen communiceren naar medewerkers en ouders. 

  

Mvg Chantal Gulickx 

Directeur Stichting Muzeri   
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