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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. 

 

Dit jaarlijks onderzoek heeft de toezichthouder uitgevoerd op basis van risicogestuurd toezicht. 

De GGD’en in Nederland werken volgens een model voor risicogestuurd toezicht. Dit doen zij om 

meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken. Uitgebreider onderzoek 

waar nodig, minder uitgebreid waar mogelijk. 

 

Beschouwing 

VSO KOM-PAS maakt onderdeel uit van KOM Kinderopvang Op Maat. De VSO is gehuisvest in 

basisschool Anne de Vries in het centrum van Epe. 

VSO KOM- PAS is alleen op donderdagochtend voor schooltijd geopend. De buitenschoolse opvang 

vindt plaats bij de Buiten BSO, een locatie van dezelfde organisatie. 

 

Inspectiegeschiedenis 

2016: Er is een overtreding geconstateerd op het onderdeel personeel en groepen, verklaring 

omtrent het gedrag. 

2017: De overtreding geconstateerd in 2016 is hersteld. 

2018: Er zijn geen overtredingen geconstateerd. 

2019: Er zijn geen overtredingen geconstateerd. 

2020: Vanwege de coronapandemie heeft geen jaarlijks onderzoek plaatsgevonden. 

 

Bevindingen 

Binnen dit onderzoek zijn geen overtredingen geconstateerd. 

 

In onderstaand inspectierapport is verdere toelichting te lezen. 

 

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 

KOM Kinderopvang Op Maat B.V., de koepelorganisatie waaronder deze locatie valt, kent een 

algemeen pedagogisch beleidsplan met een locatiespecifiek werkplan, te noemen het pedagogisch 

beleid.  

 

De beroepskracht is op de hoogte gesteld van het pedagogisch beleid. 

 

Uit de praktijkobservatie blijkt dat de beroepskracht handelt conform het pedagogisch beleid zoals 

is vastgelegd.  

Pedagogische praktijk 

In de Wet kinderopvang, artikel 1.49 lid 1 staat beschreven: 

Een houder van een kindercentrum biedt verantwoorde kinderopvang, waaronder wordt verstaan: 

het in een veilige en gezonde omgeving bieden van emotionele veiligheid aan kinderen, het 

bevorderen van de persoonlijke en sociale competentie van kinderen en de socialisatie van 

kinderen door overdracht van algemeen aanvaarde waarden en normen. 

 

Bij algemene maatregel van bestuur zijn nadere regels gesteld met betrekking tot deze aspecten 

van verantwoorde kinderopvang, namelijk: 

A. De houder draagt er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase 

waarin kinderen zich bevinden, op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt 

omgegaan. Er is respect voor de autonomie van kinderen, grenzen worden gesteld aan en 

structuur wordt geboden voor het gedrag van kinderen. Dit gebeurt op een manier dat kinderen 

zich emotioneel veilig en geborgen kunnen voelen. 
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B. De houder draagt er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase 

waarin kinderen zich bevinden, kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van: 

• motorische vaardigheden; 

• cognitieve vaardigheden; 

• taalvaardigheden; 

• creatieve vaardigheden. 

 

Dit gebeurt zodanig dat kinderen in staat worden gesteld steeds zelfstandiger te functioneren in 

een veranderende omgeving. 

 

C. De houder draagt er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase 

waarin kinderen zich bevinden, kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen 

spelenderwijs sociale kennis en vaardigheden worden bijgebracht. Kinderen worden in staat gesteld 

steeds zelfstandiger relaties met anderen op te bouwen en te onderhouden. De houder draagt er in 

ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin kinderen zich 

bevinden, 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. 

 

Binnen het domein 'Pedagogisch klimaat' is een observatie uitgevoerd waarbij een toetsing heeft 

plaatsgevonden van dit wetsartikel. 

Het oordeel ten aanzien van de verantwoorde buitenschoolse opvang is tot stand gekomen door 

een veelheid aan waarnemingen tijdens de observatie van de pedagogische praktijk. 

 

Situatie observatie 

De observatie vond in de ochtend voor schooltijd plaats. Er worden 3 kinderen door  

1 beroepskracht en een stagiair opgevangen in de groepsruimte. 

 

Tijdens de observatie vonden de volgende momenten plaats: 

• Begeleide activiteit 

• Vrije activiteiten 

 

Het volgende is onder andere geobserveerd in het kader van het bieden van verantwoorde 

buitenschoolse opvang (waarbij de schuingedrukte tekst uit het veldinstrument is overgenomen 

en de tekst daarna een uitwerking daarvan is in zoals deze is geobserveerd in de praktijk): 

 

Observatie A 

De beroepskrachten communiceren met de kinderen 

Bij de start van de observatie komen de kinderen binnen en gaan op hun gemak in de 

groepsruimte kijken wat ze willen gaan doen. Het is rustig en de kinderen zijn ontspannen.  

De beroepskracht voert gesprekjes met de kinderen over de start van de ochtend. Ze vraagt naar 

het ochtendritueel en verplaatst zich in de situatie van de kinderen: "Moet je kijken het is nog 

helemaal donker. Moest je ook zo vroeg wakker worden?"  De sfeer is gemoedelijk.  

De beroepskracht is behulpzaam en communiceert op kindniveau passend bij de leeftijd van de 

kinderen. Ze hurkt bij de kinderen en zoekt oogcontact als ze met de kinderen communiceert.  

Het welbevinden van de kinderen is geborgd op het moment van de observatie. 

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

dat zij het kind begrijpen en reageren daar adequaat op. 
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Observatie B 

Kinderen hebben de mogelijkheid om (leer)ervaringen op te doen dankzij de groep, spelmateriaal, 

activiteitenaanbod en inrichting 

Vrije tijd/ ontspanning 

Na binnenkomst van het eerste kind vraagt de beroepskracht: "Waar wil je mee spelen? Met de 

auto's?" Het kind reageert: "De kleine." De beroepskracht herkent wat het kind bedoelt en pakt 

auto's uit een kast. Ze vraagt aan het kind of hij deze bedoelt. Daarna gaat ze met het kind op de 

grond zitten spelen. Vervolgens komen de andere kinderen binnen. De beroepskracht betrekt deze 

kinderen bij het groepsproces en vraagt ook hen wat ze willen gaan doen. Ze stelt activiteiten voor 

en helpt de kinderen om een keuze te maken. Een kind moet nog wat op gang komen.  

De beroepskracht geeft het kind de ruimte hiervoor en stelt voor om even mee te kijken.  

Kinderen hebben de mogelijkheid om zich te ontspannen. Zij kunnen voor activiteiten kiezen die 

passen bij hun eigen interesse en energieniveau. de activiteiten passen in algemene zin bij de 

interesse en het ontwikkelingsniveau van de kinderen. 

 

Conclusie 

VSO KOM-PAS biedt verantwoorde buitenschoolse opvang, waaronder wordt verstaan het in een 

veilige en gezonde omgeving bieden van emotionele veiligheid aan kinderen, het bevorderen van 

de persoonlijke en sociale competentie van kinderen en de socialisatie van kinderen door 

overdracht van algemeen aanvaarde waarden en normen (artikel 1.49 lid 1 Wet kinderopvang).  

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview anders namelijk: (beroepskracht) 

• Observatie(s) 

• Pedagogisch beleidsplan (Kom Kinderopvang) 
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Personeel en groepen 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

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. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De aanwezige beroepskracht en stagiair, de locatiemanager en de pedagogisch coach staan 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang (PRK) en zijn gekoppeld aan KOM 

Kinderopvang Op Maat B.V. waarbij de verklaringen omtrent het gedrag zijn goedgekeurd. 

 

Conclusie 

De houder en de in te zetten beroepskrachten zijn in bezit van een geldige verklaring omtrent het 

gedrag. Eenieder is ingeschreven in het personenregister kinderopvang.  

Opleidingseisen 

Diploma's beroepskrachten 

De beroepskracht die op het moment van inspectie formatief is ingezet heeft aangetoond over een 

diploma te beschikken die volgens de geldende cao-kinderopvang een kwalificatie geeft. 

 

Kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerkers 

De pedagogisch beleidsmedewerker van KOM die de coaching verzorgt op deze locatie beschikt 

over een diploma en een certificaat conform B1 zoals is opgenomen in de cao Kinderopvang en cao 

Sociaal Werk. 

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

stagiaires 

Op de dag van de observatie vindt opvang plaats in 1 basisgroep met 3 kinderen van 4 tot 13 jaar. 

Er is 1 beroepskracht aanwezig. Vanaf 8:00 uur is tevens een stagiair aanwezig, zij is boventallig 

ingezet. 

 

Er is een achterwachtregeling met de medewerkers van kinderdagverblijf (KDV) De Kleine Kom. 

 

Conclusie 

De houder van de VSO zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat wordt 

opgevangen. 
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Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Op het moment van inspectie worden 3 kinderen van 4 jaar en ouder opgevangen in 1 basisgroep. 

 

De toezichthouder heeft de bezettingslijsten ingezien. Uit de steekproef genomen uit deze 

overzichten blijkt dat de opvang plaatsvindt in vaste basisgroep(en) en dat de maximale grootte 

van de basisgroep(en) wordt bepaald aan de hand van de geldende rekenregels 

 

Conclusie 

De kinderen worden opgevangen in vaste basisgroepen.  De maximale grootte van de basisgroep 

wordt bepaald op grond van tabel 2 in bijlage 1, onderdeel b van het Besluit kwaliteit 

kinderopvang. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview anders namelijk: (beroepskracht) 

• Observatie(s) 

• Personenregister Kinderopvang 

• Diploma/kwalificatie beroepskrachten 

• Presentielijsten 

• Personeelsrooster 

• Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 
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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) 

 
 

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) 

 
 

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 : VSO KOM-PAS 

Vestigingsnummer KvK : 000038856662 

Aantal kindplaatsen : 15 

 

Gegevens houder 

Naam houder : KOM Kinderopvang Op Maat B.V. 

Adres houder : de Wetstraat 25 

Postcode en plaats : 8172 CK Vaassen 

KvK nummer : 70596662 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Noord- en Oost-Gelderland 

Adres : Postbus 3 

Postcode en plaats : 7200 AA Zutphen 

Telefoonnummer : 088-4433000 

Onderzoek uitgevoerd door :  Mw. M. Poortinga 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Epe 

Adres : Postbus 600 

Postcode en plaats : 8160 AP EPE 
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Planning 

Datum inspectie : 16-12-2021 

Opstellen concept inspectierapport : 25-02-2022 

Zienswijze houder : 22-03-2022 

Vaststelling inspectierapport : 22-03-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 22-03-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 22-03-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 25-03-2022 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 

 

Zienswijze houder betreffende het inspectie onderzoek d.d. 16 december 2021 op locatie 

VSO KOM-PAS in Epe: 

  

Op 16 december 2021 is de inspecteur van de GGD op de locatie van VSO KOM-PAS in Epe 

geweest voor het jaarlijkse onderzoek.    

  

Wij kunnen met trots zeggen dat wij over de inspectie een positief rapport ontvangen hebben van 

de inspecteur van de GGD. Onze medewerkers werken er hard aan om de kwaliteit van de opvang 

aan kinderen op deze VSO op een goed niveau te houden en het beste te doen voor de kinderen 

die aan ons worden toevertrouwd. 

Het is dan ook prettig in het inspectierapport te lezen dat de pedagogische documenten ten 

behoeve van het jaarlijkse onderzoek op orde zijn, zodat verantwoorde kinderopvang conform wet- 

en regelgeving geboden kan worden. 

De pedagogische praktijk is beoordeeld door een inspecteur van de GGD en de bevindingen zijn 

uitgewerkt in dit inspectierapport. 

  

Onze pedagogische medewerkers bieden een hoge mate van veiligheid aan door kinderen 

begeleiding en ondersteuning te bieden wanneer nodig, zodat kinderen zich steeds verder kunnen 

ontwikkelen naar een stukje zelfstandigheid, ook voor schooltijd op de VSO. 

  

Wij danken de inspecteur van de GGD voor haar bezoek op de locatie VSO KOM-PAS in Epe. De 

samenwerking en de communicatie met de inspecteur tijdens en na de inspectie verliep erg prettig. 

 

 

 

 

 

 

 

 


