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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 3 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd regulier onderzoek.
In dit inspectierapport zijn niet alle items beoordeeld, omdat er sprake is van een zogeheten 
risicogestuurd toezicht (RGT). Met behulp van het model risicoprofiel zijn de inspectieactiviteiten 
bepaald. Deze inspectieactiviteiten richten zich primair op de kwaliteit van de dagelijkse praktijk, 
aangevuld met aandachtspunten uit vorige inspecties.

Beschouwing
Algemeen
Bso Paddington aan de Kapelstraat nummer 1 in Bedum is onderdeel van een particuliere 
kinderopvang met twee bso's op twee verschillende locaties en één kinderdagverblijf.

Kinderopvang Paddington is in 1997 gestart met één verticale groep kinderdagopvang aan de 
Kapelstraat 2. Al gauw bleek dat het prettiger was om de kinderen naar leeftijd in te delen: drie 
horizontale groepen voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar oud. De peuters worden 
nu opgevangen in het aangrenzende, voormalige winkelpand aan de Kapelstraat nummer 2B.

Sinds augustus 2004 beschikt de kinderopvangorganisatie Paddington ook over buitenschoolse 
opvang. Tegenover het kdv is het kantoor gehuisvest samen met de bso in een pand in 
Amsterdams Schoolstijl aan de Kapelstraat nummer 1. Deze bso vangt de kinderen op in twee 
groepen. Beneden zit de groep bso-jong en boven de groep bso-oud.

Sinds eind 2007 is er op de dinsdag en donderdag een speciale bso-groep voor kinderen vanaf 
ongeveer 8 jaar, de Topgroep. TOP staat in dit geval voor "Tijd voor Ontspanning en Plezier". Deze 
groep is sinds eind 2009 gehuisvest in de Regenboogschool en bestaat uit maximaal 20 kinderen.

Inspectiegeschiedenis
Bso Paddington kent geen handhavingsgeschiedenis, aangezien bso Paddington voldeed aan de
voorwaarden.

Huidige inspectie d.d. 30-07-2014:
Bso Paddington voldoet aan alle bij dit onderzoek getoetste voorwaarden.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
Toelichting voor wat betreft het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP):
In het LRKP staat deze bso geregistreerd op het adres van de kdv, terwijl (het kantoor 
inmiddels en ook) deze bso in de praktijk gesitueerd is op het adres Kapelstraat nummer 1. Dit 
laatste adres is tegenover het geregistreerde opvang- en correspondentie-adres: Kapelstraat 
nummer 2 in Bedum. Bij navraag bleek dat de post minder goed ontvangen kan worden op het 
kantooradres en daarom gaat alle post naar het oorspronkelijke enige adres van deze 
kinderopvangorganisatie.



4 van 10
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang regulier onderzoek 31-07-2014
BSO Paddington te BEDUM

Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat

Binnen dit domein zijn de volgende competenties geobserveerd en beoordeeld:
 emotionele veiligheid;
 persoonlijke competentie;
 sociale competentie;
 overdracht van normen en waarden.
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het Veldinstrument 
observatie kindercentrum.

Pedagogische praktijk

Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het Veldinstrument
observatie kindercentrum.

Emotionele veiligheid
De beroepskrachten communiceren met de kinderen en hebben een respectvolle houding naar de 
kinderen. De kinderen worden daarbij uitgenodigd tot participatie. Zo hadden de kinderen bij het 
maken van een eerder gemaakte planning bedacht dat zij wilden koken en boodschappen halen 
voor het maken van pasta. Een ouder die zijn kind op dat moment bracht vertelde dan ook hoe 
enthousiast het kind was om juist vandaag te komen in verband met het koken.

Persoonlijke competentie
Er is een goede interactie tussen beroepskrachten en individuele kinderen. Bij het brengen van een 
kind door een ouder nam een beroepskracht uitgebreid de tijd om het kind zelf te laten vertellen 
wat het kind wilde vertellen en er werden over en weer grapjes gemaakt.

Sociale competentie
De kinderen maken deel uit van het groepsgebeuren. De beroepskrachten dragen actief bij aan een 
positieve groepssfeer door grapjes te maken, behulpzaam te zijn, gerichtheid op alle kinderen, 
aandacht en zorg voor individuele kinderen. Aan de overkant, bij het kinderdagverblijf was te 
horen met hoeveel plezier een verjaardagslied luidkeels werd gezongen op deze bso. Het werkte zo 
aanstekelijk dat er meegezongen werd op het kdv.

Normen en waarden
Afspraken, regels en omgangsvormen zijn aanwezig. Voordat de boodschappen gehaald werden, 
werden de regels voor een veilige tocht nog even besproken met de kinderen.

Gebruikte bronnen:
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
 Interview anderen (personeel)
 Observaties
 Pedagogisch beleidsplan (2014)
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Personeel en groepen

Binnen dit domein zijn zowel de pedagogisch medewerkers als het kantoorpersoneel 
steekproefsgewijs gecontroleerd op een passende beroepskwalificatie en een geldige verklaring 
omtrent het gedrag.
De beroepskracht-kindratio en de stamgroepen zijn gecontroleerd door middel van roosters, 
presentielijsten en bezettingslijsten. Beoordeeld is of de praktijk met de theorie overeenkomt.

Gebruikte bronnen:
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
 Interview anderen (personeel)
 Observaties
 Verklaringen omtrent het gedrag
 Diploma's beroepskrachten
 Presentielijsten (week 31)
 Personeelsrooster (week 31)
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Veiligheid en gezondheid

Binnen dit domein gekeken naar de Meldcode kindermishandeling. In de praktijk is gekeken naar 
de kennis van de beroepskrachten met betrekking tot de Meldcode en de mogelijkheid om kennis 
te kunnen nemen van de Meldcode.

Meldcode kindermishandeling

Op het moment van de inspectie voldeed de meldcode niet aan de laatste wijzigigingen welke 
doorgevoerd hadden moeten zijn, echter in de tijd van overleg en overreding is de 
meldcode aangepast conform de beschreven eisen.

Gebruikte bronnen:
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
 Interview anderen (personeel)
 Observaties
 Notulen oudercommissie (07-05-2013 en 12-11-2013)
 Meldcode kindermishandeling (2014 ("versie juli 2013"))
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Inspectie-items

Pedagogisch klimaat

Pedagogische praktijk

De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen)

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid.
(art 1.49 en 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen)

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
persoonlijke competentie te komen.
(art 1.49 en 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen)

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
sociale competentie te komen.
(art 1.49 en 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen)

De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden.
(art 1.49 en 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen)

Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang 
van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd.
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is bij aanvang 
van de werkzaamheden niet ouder dan twee maanden.
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De verklaringen omtrent het gedrag die zijn afgegeven vóór 1 maart 2013 zijn niet ouder dan twee 
jaar.
(art 1.50 lid 3 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Passende beroepskwalificatie

Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals in de cao kinderopvang is opgenomen.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1, 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Opvang in groepen

Ieder kind behoort bij een basisgroep.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang 
en peuterspeelzalen; art 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
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De basisgroep bestaat uit maximaal twintig kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot de leeftijd waarop 
het basisonderwijs voor die kinderen eindigt.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

OF
De basisgroep bestaat uit maximaal dertig kinderen in de leeftijd van 8 jaar tot de leeftijd waarop 
het basisonderwijs voor die kinderen eindigt.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Beroepskracht-kindratio

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste:
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 4 jaar. 
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar. 
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten 
berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 3 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

OF
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste:
- 2 beroepskrachten en een extra volwassene per 30 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 
jaar.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt 
afgeweken van de beroepskracht-kindratio.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Veiligheid en gezondheid

Meldcode kindermishandeling

De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld welke voldoet aan de beschreven 
eisen.
(art 1.51a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2a Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen)

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode.
(art 1.51a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De houder handelt overeenkomstig de wettelijke meldplicht en bevordert de kennis en het gebruik 
ervan.
(art 1.51b en 1.51c Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)
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Gegevens voorziening

Opvanggegevens
Naam voorziening : BSO Paddington
Website : http://www.kinderopvangpaddington.nl
Aantal kindplaatsen : 45

Gegevens houder
Naam houder : Maatschap "Het Kapelletje"
Adres houder : Kapelstraat 2
Postcode en plaats : 9781GK BEDUM
KvK nummer : 01173383

Gegevens toezicht

Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD : GGD Groningen
Adres : Postbus 584
Postcode en plaats : 9700AN GRONINGEN
Telefoonnummer : 050-3674325
Onderzoek uitgevoerd door : M. Schut

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente : BEDUM
Adres : Postbus 38
Postcode en plaats : 9780AA BEDUM

Planning
Datum inspectie : 31-07-2014
Opstellen concept inspectierapport : 12-08-2014
Zienswijze houder : Niet van toepassing
Vaststelling inspectierapport : 27-08-2014
Verzenden inspectierapport naar houder 
en oudercommissie

: 28-08-2014

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente

: 28-08-2014

Openbaar maken inspectierapport : 18-09-2014
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum

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

De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen.


