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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. 

GGD Noord- en Oost-Gelderland werkt volgens een model voor flexibele inspectie-activiteit, 

gebaseerd op landelijk beleid. Hierbij wordt in overleg met de gemeente bepaald hoe het inspectie-

onderzoek wordt ingericht. 

 

De volgende domeinen zijn onderzocht: 

• Pedagogisch beleid en pedagogische kwaliteit; 

• Personeel en groepen; 

• Accommodatie. 

 

Aangezien dit een locatie betreft die wordt gesubsidieerd voor voorschoolse educatie, worden de 

kwaliteitsvoorschriften op dit domein ook meegenomen in dit inspectie-onderzoek. 

 

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 (Voorschoolse Opvang) 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 er geen jaarlijks onderzoek plaatsgevonden. 

2021: Er zijn geen overtredingen geconstateerd.   

 

Bevindingen 

Uit het onderzoek is gebleken dat het BSO op de onderzochte punten voldoet.  

 

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 

 

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

• pedagogisch beleid; 

• pedagogische kwaliteit. 

 

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

Pedagogisch beleid 

De houder heeft de volgende documenten vastgesteld waarin de werkwijze omtrent het 

pedagogisch beleid beschreven staat: 

• Pedagogisch beleidsplan KOM Kinderopvang, te vinden op de website van de houder; 

• Pedagogisch werkplan VSO KOM-pas.     

Te noemen het pedagogisch beleid. 

 

Bevindingen 

De observatie vond plaats voor schooltijd. De beroepskracht is in kennis gesteld van het 

Pedagogisch beleid en handelt hiernaar. 

 

In het pedagogisch beleid beschrijft de houder onder andere het volgende over de wijze waarop 

emotionele veiligheid geboden wordt aan de op te vangen kinderen: 

'Structuur  

Emotionele veiligheid wordt ook bevorderd door structuur. Op de groepen bestaat een dag uit een 

globaal dagritme, dit geeft kinderen houvast. Door een structuur aan te houden, weten kinderen 

wat er van hen verwacht wordt. Het stellen van regels is ook een voorbeeld van structuur bieden. 

Er zijn regels nodig om veiligheid te kunnen waarborgen maar ook om kinderen rekening te laten 

houden met anderen. Dit geeft kinderen rust, overzicht en een gevoel van veiligheid, zodat zij op 

een veilige manier op verkenning kunnen gaan. Pas wanneer een kind zich veilig voelt, zal het zich 

open kunnen stellen om zich te ontwikkelen.' 

 

Op het moment van inspectie verloopt het programma van de voorschoolse opvang voor een voor 

de kinderen duidelijk en voorspelbaar schema. De kinderen krijgen in rust de gelegenheid om de 

dag op de opvang op te starten. Er is een rustig klimaat waargenomen. De beroepskracht biedt de 

kinderen materialen aan om te knutselen en voert gesprekjes met de kinderen. Er is een 

gemoedelijke en ontspannen sfeer op de groep. De kinderen zijn vertrouwd met het 

ochtendschema en weten wanneer ze naar school moeten.  
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Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleid beschrijft de volgende onderdelen: 

• het stagebeleid van de organisatie wordt benoemd omtrent de 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. 

• de werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroep. 

 

In het pedagogisch werkplan van VSO KOM-pas staat het volgende beschreven over de op te 

vangen basisgroep: 

'De locatie biedt voorschoolse opvang (VSO) voor kinderen van 4-13 jaar aan. Er mogen max. 11 

kinderen worden opgevangen.' 

 

Notabene 

VSO KOM-pas staat met 15 kinderen in het LRK geregistreerd. Er is een discrepantie tussen het 

aantal geregistreerde kindplaatsen in het LRK en het aantal kindplaatsen zoals beleidsmatig is 

vastgelegd. In de praktijk worden maximaal 3 kinderen opgevangen. 

 

Er wordt op deze VSO niet afgeweken van de beroepskracht-kindratio. Zodoende valt de 

beoordeling van dit voorschrift buiten beschouwing. 

 

Conclusie 

Het pedagogische klimaat is geborgd op het moment van het inspectiebezoek. 

Het pedagogisch beleid voldoet aan de onderzochte voorschriften. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview manager/ locatieverantwoordelijke (e-mailcontact) 

• Interview anders namelijk: (beroepskracht) 

• Observatie(s) 

• Website (www.komkinderopvang.nl) 

• Pedagogisch beleidsplan (KOM Kinderopvang) 

• Pedagogisch werkplan (pedagogisch werkplan van VSO KOM-pas) 
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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; 

• 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 locatiemanager, de aanwezige beroepskrachten, de pedagogisch coaches, de aanwezige 

stagiairs en de uitvoerend bestuurder zijn ingeschreven en gekoppeld aan de houder KOM 

Kinderopvang Op Maat B.V.  in het personenregister kinderopvang (PRK). Daarbij zijn de 

verklaringen omtrent gedrag natuurlijke personen goedgekeurd. 

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. Er worden 3 kinderen van 4 tot 

13 jaar opgevangen door 1 beroepskracht. 

 

Er heeft een steekproef plaatsgevonden waarbij de toezichthouder de kindplanning, de leeftijden 

van de kinderen en het rooster heeft ingezien. 

 

De inzet van het aantal beroepskrachten wordt berekend aan de hand van het aantal aanwezige 

kinderen en de leeftijden van deze kinderen per basisgroep.  

 

De beroepskracht-kindratio is geborgd op het moment van inspectie. 

 

Er vindt geen afwijking van de beroepskracht-kindratio plaats op de middag van het 

inspectiebezoek. Wanneer een beroepskracht de groep af moet voor een bespreking in de school, 

wordt deze vervangen door een derde beroepskracht. 

 

Er worden geen stagiairs ingezet. 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

In het pedagogisch werkplan van VSO KOM- pas staat het volgende beschreven over de op te 

vangen basisgroep: 

'De locatie biedt voorschoolse opvang (VSO) voor kinderen van 4-13 jaar aan. Er mogen max. 11 

kinderen worden opgevangen.' 

 

Op het moment van inspectie worden kinderen opgevangen in de volgende basisgroep: 

• In 1 basisgroep worden 3 kinderen van 4 tot 13 jaar opgevangen  

Ieder kind heeft een vaste mentor. 

 

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. 
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Gebruikte bronnen 

• Interview manager/ locatieverantwoordelijke (e-mailcontact) 

• Interview anders namelijk: (beroepskracht) 

• Observatie(s) 

• Personenregister Kinderopvang 

• Landelijk Register Kinderopvang 

• Presentielijsten 

• Personeelsrooster 
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Accommodatie 

 

In het hoofdstuk ‘Accommodatie’ beoordeelt de toezichthouder het volgende onderwerp: 

• Eisen aan ruimtes 

 

Hieronder staat de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Eisen aan ruimtes 

De BSO staat geregistreerd in het LRK met 15 kindplaatsen. Op het moment van het 

inspectiebezoek zijn er 3 kinderen aanwezig. 

 

Beschikbare binnenruimte 

De op het moment van inspectie in gebruik zijnde ruimte is: 

- de groepsruimte, tevens groepsruimte van de peuterspeelzaal. 

 

Verder heeft de houder de gymzaal van de school ter beschikking. 

 

Inrichting 

• In de groepsruimte staan twee hoge tafels opgesteld met zit-meubilair en een kast met 

gezelschapsspellen, creatief materiaal en spelmateriaal.  

• De groepsruimte is tevens in gebruik van de peuterspeelzaal en is ingericht met diverse 

speelhoeken en spel- en ontwikkelingsmaterialen passend bij de leeftijd van de kinderen in 

deze jonge leeftijdsgroep. 

 

Oppervlakte beschikbare binnenruimte 

• De groepsruimte heeft volgens de door de houder aangeleverde plattegrond een oppervlakte 

van 50,16 m²; 

• De gymzaal heeft een oppervlakte van 82,69 m²; 

• De hoek in de hal heeft volgens de houder aangeleverde gegevens een oppervlakte van circa 

34,2 m². Het voormalig handvaardigheidslokaal.  

 

Buitenruimte 

De kinderen kunnen spelen op het aan het gebouw grenzende schoolplein. Het plein is ruim van 

afmetingen en met diverse speeltoestellen ingericht. De buitenspeelruimte voldoet aan de 

voorschriften. Er wordt op het moment van inspectie geen gebruik gemaakt van de buitenruimte.  

 

Conclusie 

Het kindercentrum beschikt op het moment van inspectie over ten minste 3,5 m² 

binnenspeelruimte en 3 m² buitenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind. De binnen- 

en buitenruimtes waar kinderen op het moment van inspectie 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.  
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Gebruikte bronnen 

• Interview manager/ locatieverantwoordelijke (e-mailcontact) 

• Observatie(s) 

• Landelijk Register Kinderopvang 

• Plattegrond 
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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 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, 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) 

 

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) 
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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 

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 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) 

 

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en 

bespreekt, indien wenselijk, de ontwikkeling van het kind met de ouders. Tevens is de mentor voor 

de ouders en het kind aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het 

kind. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 18 lid 5 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) 

 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum 

aanwezig kind. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum 

aanwezig kind. De buitenspeelruimte is bij voorkeur aangrenzend aan het kindercentrum. In het 

geval een buitenspeelruimte niet aangrenzend is, is deze gelegen in de directe nabijheid van het 

kindercentrum en voor kinderen toegankelijk en veilig bereikbaar. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 3 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 : 15-09-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 21-11-2022 

Zienswijze houder : 22-11-2022 

Vaststelling inspectierapport : 22-11-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 22-11-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 22-11-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 25-11-2022 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

 

Op 15 september jl. is de inspecteur van de GGD op de locatie van VSO KOM-pas geweest voor het 

jaarlijkse inspectieonderzoek.  

  

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. 

  

Wij danken de inspecteur van de GGD voor het bezoek op onze locatie. De samenwerking en de 

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

 

 

 

 

 

 

 


