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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/of 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 

Conclusie en bevindingen 

Bij het volgende hoofdstuk is aan de beoordeelde kwaliteitseisen voldaan: 

 personeel en groepen. 

  

Aan een aantal kwaliteitseisen is niet voldaan. De toezichthouder heeft hiervoor een herstelaanbod 

gedaan. Het gaat om: 

 pedagogisch klimaat: pedagogisch beleid. 

  

De houder heeft gebruik gemaakt van het herstelaanbod. Aan de kwaliteitseisen wordt nu voldaan. 

In het rapport licht de toezichthouder dit verder toe. 

   

Algemene kenmerken 

Buitenschoolse opvang de Cocon maakt onderdeel uit van kinderopvangorganisatie de Cocon. 

Buitenschoolse opvang de Cocon is gevestigd aan de Kerkweg 39 te Klundert. Er wordt opvang 

geboden aan maximaal 28 kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar verdeeld over twee 

basisgroepen. 

  

  

Het kindercentrum maakt gebruik van de volgende ruimtes:   

 groepsruimte: 80 m² 

 speelhal: 38 m²   

 buitenruimte: > 100 m²   

  

Onderzoeksgeschiedenis 

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

volgt een overzicht van de meest recente onderzoeken: 

  

04-08-2020: jaarlijks onderzoek. De houder voldoet aan de beoordeelde wettelijke eisen. 

15-12-2021: jaarlijks onderzoek. De houder voldoet aan de beoordeelde wettelijke eisen. 

26-09-2022: jaarlijks onderzoek. De houder voldoet aan de beoordeelde wettelijke eisen.  
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Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 

De toezichthouder adviseert de gemeente op basis van de herbeoordeling om niet te handhaven 

omdat de overtreding hersteld is.  
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Observaties en bevindingen 

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 

Overtredingen 

In het pedagogisch beleidsplan ontbreekt: 

 een concrete beschrijving van de tijden waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan 

vereist is op basis van het aantal aanwezige kinderen bij de buitenschoolse opvang op vrije 

dagen van de basisschool of tijdens schoolvakanties ontbreekt, almede de tijden waarop 

hiervan niet wordt afgeweken op dagen dat ten minste tien aaneengesloten uren 

buitenschoolse opvang wordt geboden; 

 een concrete beschrijving van de organisatie van activiteiten waarbij kinderen de basisgroep 

kunnen verlaten.  

  

Herstelaanbod 

Op deze voorwaarden is herstelaanbod ingezet en is de houder gevraagd om uiterlijk woensdag 22 

februari 2023, 12.00 uur het pedagogisch beleidsplan aan te vullen op deze punten.  

  

Houder heeft adequaat gehandeld. Binnen de hersteltermijn heeft de toezichthouder deze 

overtreding opnieuw beoordeeld. Hieruit is gebleken dat de overtreding, waarop herstelaanbod is 

gegeven, is hersteld op 22 februari 2023. 

Het pedagogisch beleidsplan is aangevuld met:   

 de tijden waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist alsmede de tijden 

waarop hiervan niet wordt afgeweken; 

 een concrete beschrijving van de organisatie van activiteiten waarbij kinderen de basisgroep 

kunnen verlaten.  

  

De houder voldoet, na herstelaanbod, aan de beoordeelde wettelijke eisen.    

 

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

herstelaanbod, is voldaan: 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de tijden 

waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal 

aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en 

wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimumaantal 

beroepskrachten op grond van de beroepskracht-kindratio kan op de dagen van de week 

verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 

(art 1.50 lid 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de aard 

en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de basisgroep kunnen verlaten. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 



 

 

6 van 12 

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 25-01-2023 

BSO de Cocon te Klundert 

 

Pedagogische praktijk 

Ter verduidelijking van de beoordeelde pedagogische praktijk volgen enkele voorbeelden van 

observaties die door de toezichthouder op de groep  zijn waargenomen. Aanwezig zijn acht kinderen, 

één beroepskracht en een BOL-stagiaire welke bovenformatief is ingezet.        

  

Er heerst een ontspannen, open sfeer in de groep. Kinderen hebben de mogelijkheid om zich te 

ontspannen. Zij kunnen voor activiteiten kiezen die passen bij hun eigen interesse en 

energieniveau. Zo is een aantal kinderen aan tafel met de tafelvoetbal aan het spelen. Eén kind is 

bezig met strijkkralen, een tweede kind zit daarbij aan tafel te kleuren. Er is een kind aanvankelijk 

met de auto's aan het spelen, maar voegt zich even later bij de oudere kinderen die op de gang 

met een zachte voetbal aan het spelen zijn. 

  

De groepsruimte is ingedeeld in verschillende hoeken. Zo is er een huishoek, een autohoek en een 

chillhoek (met bank en TV). Op het vloerkleed in de ruimte is de kapla neergezet en hebben 

kinderen een lang parcours hiervan  gebouwd door de ruimte.  

  

De beroepskrachten geven de kinderen passende uitleg, aanwijzingen en correcties. Zo geeft de 

beroepskracht een passende correctie aan twee kinderen die nogal luidruchtig praten: "[Naam 

kind] en [naam kind], even wat zachter!" En op het moment dat een kind een boertje laat geeft de 

beroepskracht de passende aanwijzing: "Zo, wat zeg je dan?" Het kind reageert direct en zegt: 

"Pardon!" 

  

De beroepskrachten geven duidelijke informatie over start, verloop en einde van een activiteit; de 

situatie is voor kinderen inzichtelijk. Zo geeft de beroepskracht duidelijk aan wanneer het tijd is om 

aan tafel te gaan voor drinken en fruit door te zeggen: "Komen jullie naar binnen, dan gaan we wat 

eten." Ook als een kind aangeeft: "Ik wil op de Nintendo", herinnert de beroepskracht het kind aan 

de gemaakte afspraak en zegt: "Dat mag om kwart over drie hè?"    

  

De beroepskrachten gaan op eenzelfde respectvolle manier om met alle kinderen. Als de kinderen 

aan tafel zitten mogen ze zelf kiezen welk fruit ze eten en hoeveel. De beroepskracht vraagt op 

respectvolle wijze aan ieder kind: "Wat voor fruit wil jij?" De beroepskracht kent de kinderen 

persoonlijk en als één van de kinderen antwoord geeft op de vraag, maakt ze een grapje: "Het is 

altijd hetzelfde bij jou hè? Ik hoef het bijna niet meer te vragen!" 

  

Uit het gesprek met de beroepskrachten en uit de observatie blijkt dat de houder de opvang op een 

zodanige wijze organiseert, dat dit leidt tot verantwoorde opvang.   

  

De houder voldoet aan de beoordeelde wettelijke eisen.   
 

Gebruikte bronnen 

  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke   

  Interview beroepskracht   

  Pedagogisch beleidsplan (versie 0.9-in uitvoering, d.d. 28-01-2023, ontvangen door de 

toezichthouder op 22-02-2023)   

 Observaties  
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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 

Tijdens het onderzoek van de toezichthouder is beoordeeld of de registratie en koppeling van de 

verklaring omtrent het gedrag in het personenregister kinderopvang is gerealiseerd. De aanwezige 

beroepskracht en pedagogisch beleidsmedewerker zijn geregistreerd en gekoppeld.   

  

De houder voldoet aan de beoordeelde wettelijke eisen. 

Opleidingseisen 

De toezichthouder heeft het diploma van de aanwezige beroepskracht ingezien. Deze voldoet aan 

de kwalificatie-eisen zoals omschreven in de meest recent aangevangen cao kinderopvang en cao 

welzijn en maatschappelijke dienstverlening.    

  

De pedagogisch beleidsmedewerker beschikt over een voor de werkzaamheden passende opleiding 

zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang en cao sociaal werk.   

  

De houder voldoet aan de beoordeelde wettelijke eisen.  

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

stagiaires 

Tijdens het onderzoek blijkt dat de beroepskracht-kindratio op de groep voldoet.  

   

De houder voldoet aan de beoordeelde wettelijke eisen.   

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

De opvang vindt plaats in één basisgroep. De omvang en samenstelling van de basisgroep voldoet 

tijdens het locatiebezoek aan de wettelijke eisen.   

  

De houder voldoet aan de beoordeelde wettelijke eisen.  
 

Gebruikte bronnen 

  Interview houder  

  Interview beroepskracht   

  Landelijk register kinderopvang   

  Personenregister Kinderopvang   

  Diploma/ kwalificatie beroepskracht   

  Diploma/ kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker   

  Presentielijst (week 4, 2023)    

  Personeelsrooster (week 4, 2023)    
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de tijden 

waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal 

aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en 

wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimumaantal 

beroepskrachten op grond van de beroepskracht-kindratio kan op de dagen van de week 

verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 

(art 1.50 lid 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de aard 

en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de basisgroep kunnen verlaten. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

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 wijze waarop 

invulling wordt gegeven aan de aspecten van verantwoorde buitenschoolse opvang, bedoeld in 

artikel 11 van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 

bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders 

worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind met de ouders bespreekt en de 

wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke beroepskracht de mentor is 

van het kind. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder b 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 ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 

kinderen kunnen wennen aan een nieuwe basisgroep waarin zij zullen worden opgevangen. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van het beleid 

ten aanzien van het gebruik kunnen maken van buitenschoolse opvang gedurende extra dagdelen. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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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) 

 
 

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 en gekoppeld aan de houder. 

(art 1.50 lid 3 en 1.48d 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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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 : BSO de Cocon 

Vestigingsnummer KvK : 000027834743 

Aantal kindplaatsen : 28 

Gegevens houder 

Naam houder : Kinderopvang de Cocon 

Adres houder : van Polanenpark 4 

Postcode en plaats : 4791 BR Klundert 

KvK nummer : 58497943 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD West-Brabant 

Adres : Postbus 3024 

Postcode en plaats : 5003 DA Tilburg 

Telefoonnummer : 088-6392000 

Onderzoek uitgevoerd door :  A. van Dooren  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Moerdijk 

Adres : Postbus 4 

Postcode en plaats : 4760 AA ZEVENBERGEN 

Planning 

Datum inspectie : 25-01-2023 

Opstellen concept inspectierapport : 22-02-2023 

Zienswijze houder : 03-03-2023 

Vaststelling inspectierapport : 05-03-2023 

Verzenden inspectierapport naar houder : 07-03-2023 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 07-03-2023 

Openbaar maken inspectierapport : 26-03-2023 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 

 

Ik ben blij met de aanwijzingen die de inspecteur mij gaf naar aanleiding dat er bepaalde punten in 

het pedagogisch beleidsplan niet helder waren. 

Nu weer aangepast. 

Ben blij om te lezen is dat we met liefde ons vak beoefenen en dat de kinderen zich veilig voelen 

bij ons. 

Ik wist het natuurlijk wel maar het is fijn dat anderen het ook opmerken. 

  

Groetjes, Belinda 
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