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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een onaangekondigd incidenteel onderzoek. 

 

Het onderzoek vindt plaats naar aanleiding van een wijzigingsverzoek ingediend door houder bij de 

gemeente. Het wijzigingsverzoek betrof een ophoging van 22 kindplaatsen naar 33 kindplaatsen. 

 

Beschouwing 

Conclusie 

Er wordt goedkeuring verleend tot de uitbreiding met 10 kindplaatsen naar nu in totaal 32 

kindplaatsen. 

 

Het oorspronkelijke wijzigingsverzoek was ophoging naar 33 kindplaatsen. Er is sprake van een 

nieuwe basisgroep met 10 kinderen. Het oorspronkelijk aantal kindplaatsen was 22. Met de 

locatieverantwoordelijke is besproken dat er geen ophoging naar 33 maar naar 32 kindplaatsen 

wordt gedaan. 

 

Hieronder omschrijft de toezichthouder de algemene kenmerken van dit kindercentrum, de 

onderzoeksgeschiedenis en de bevindingen op hoofdlijnen. Deze worden elders in het rapport 

verder uitgewerkt. 

 

Algemene kenmerken van het kindercentrum 

Buitenschoolse opvang (BSO) de Schatkamer is onderdeel van Kinderdagverblijf Het Kasteeltje B.V. 

Deze houder heeft nog een andere BSO-locatie: de Torenkamer, en twee kinderdagverblijven 

(KDV), het Kasteeltje en het Sprookjeskasteel. Allen gevestigd in Tiel. De locatie bevindt zich op de 

eerste verdieping van basisschool Montessorischool op de Dahliastraat 27 in Tiel. Op de BSO 

worden maximaal 22 kinderen in de leeftijd van 4-13 jaar opgevangen. 

 

Onderzoeksgeschiedenis 

Voor de onderzoeksgeschiedenis wordt gekeken naar de uitkomst van de onderzoeken die de GGD 

de afgelopen drie jaar op deze locatie heeft gedaan. 

 

In de afgelopen drie onderzoeksjaren heeft handhaving plaatsgevonden op de volgende wettelijke 

eisen: 

 Personeel en groepen item personenregister kinderopvang. (nader onderzoek d.d. 

12/02/2021). De tekortkoming is hersteld. 

 In 2019 is tijdens een incidenteel onderzoek goedkeuring verleend aan uitbreiding van het 

aantal kindplaatsen van 20 naar 22. Tijdens het jaarlijks onderzoek van 2019 is, na een 

herstelaanbod, op het domein veiligheid en gezondheid voldaan aan de onderzochte eisen. 

 In 2020 zijn wegens de Corona pandemie niet bij alle kindercentra en gastouderbureaus 

jaaronderzoeken gedaan. Mede op basis van de inspectiegeschiedenis zijn er keuzes gemaakt 

en is bij BSO de Schatkamer geen jaaronderzoek gedaan. 

 Tijdens het jaarlijks onderzoek in 2021 is, na herstelaanbod op het domein Pedagogisch 

klimaat item pedagogisch beleid, aan de onderzochte kwaliteitseisen van de wet kinderopvang 

voldaan. 
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 Tijdens het jaarlijks onderzoek op 5 mei 2022 is handhaving geadviseerd op het domein 

Personeel en groepen items opleidingseisen Pedagogisch coach en inzet pedagogisch 

beleidsmedewerker. Er is advies niet handhaven gegeven i.v.m. verzachtende omstandigheden 

voor de eis Personeel en groepen item stabiliteit van de opvang voor kinderen. Ook is 

herstelaanbod gedaan op het domein veiligheid en gezondheid item meldcode huiselijk geweld 

en kindermishandeling. De houder heeft deze tekortkoming binnen de afgesproken 

hersteltermijn opgelost, 

 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 

De toezichthouder adviseert het college om het verzoek tot wijziging van gegevens in het Landelijk 

Register Kinderopvang (LRK) toe te wijzen. Uitbreiding van het aantal kindplaatsen naar 32. 
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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 

a. De houder dient in het pedagogisch beleid de concrete beschrijving van de werkwijze, maximale 

omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen aan te passen aan de uitbreiding van het aantal 

kindplaatsen. 

b. Ook is in het jaarlijks onderzoek d.d. 3 mei 2022 bij BSO de Schatkamer aangegeven dat in dit 

beleidsplan de beschrijving zou worden opgenomen van de aard en de organisatie van de 

activiteiten waarbij kinderen de basisgroep kunnen verlaten. 

 

De houder heeft hiervoor een aangepast pedagogisch beleidsplan speciaal voor deze basisgroep 

Mini Schatkamer toegestuurd. 

 

Ad.a. Hierin staat voor de nieuwe situatie het aantal kindplaatsen en de indeling in basisgroepen 

beschreven. 

Ad.b. Er is concreet beschreven in welke situaties de basisgroep kan worden verlaten. 

 

Conclusie 

Er wordt aan de eis voldaan. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview manager/ locatieverantwoordelijke (mailwisseling en telefonisch contact) 

 Pedagogisch werkplan (Beleidsplan BSO de Mini Schatkamer, mei 2022) 
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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. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

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

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

 

Basisgroepen 

De houder heeft het werken in basisgroepen als volgt beschreven in het pedagogisch werkplan: 

 De Mini Schatkamer biedt opvang voor kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot en met 7 jaar. Dit 

is één basisgroep van maximaal 10 kinderen. 

 

Conclusie 

Hiermee is aan deze eis voldaan. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview manager/ locatieverantwoordelijke (mailwisseling en telefonisch contact) 

 Pedagogisch werkplan (Beleidsplan BSO de Mini Schatkamer, mei 2022) 
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Veiligheid en gezondheid 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De houder moet zorgen voor veilige en gezonde opvang. Hiervoor heeft de houder vastgelegd wat 

de risico’s zijn voor de veiligheid en gezondheid van kinderen. Ook beschrijft de houder: wat hij/zij 

doet om risico’s klein te houden, hoe de kinderen met kleine risico’s leren omgaan en hoe 

beroepskrachten handelen als er toch iets gebeurt. En de houder besteedt aandacht aan het risico 

op grensoverschrijdend gedrag. 

 

De houder betrekt medewerkers bij het maken van dit veiligheid- en gezondheidsbeleid. De houder 

zorgt ervoor dat de beroepskrachten handelen volgens het beleid. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

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

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder dient het veiligheid- en gezondheidsbeleid aan te passen aan de nieuwe situatie van 

uitbreiding van het aantal kindplaatsen naar 32 kinderen en in gebruik nemen van een extra 

groepsruimte. 

 

De houder heeft hiervoor een aangepast veiligheid- en gezondheidsbeleid toegestuurd. Hierin is de 

nieuwe situatie meegenomen. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview manager/ locatieverantwoordelijke (mailwisseling en telefonisch contact) 

 Beleid veiligheid- en gezondheid (Veiligheids- en gezondheidsbeleid BSO de Schatkamer 

bijgewerkt Mei 2022) 
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Accommodatie 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De binnenruimte en de buitenruimte moeten groot genoeg zijn. Ook zijn de ruimtes voor de 

kinderen veilig en toegankelijk. De inrichting van de ruimtes stimuleert de kinderen om te spelen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

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

Eisen aan ruimtes 

 

Oppervlakte binnenspeelruimtes 

De binnenruimte van de Mini Schatkamer is 6.2m x 7.5m = 46,5m² 

Per kind dient 3,5m² beschikbaar te zijn: 46,5 : 3,5 = 13,3 

Dit is dus voldoende voor de aangevraagde 10 kindplaatsen. 

 

Beschikbare buitenspeelruimte 

Het buitenspelen gebeurt op het schoolplein van de school. Hier zullen ze samen met de andere 

basisgroep van BSO de Schatkamer buitenspelen. Dit plein is ruim voldoende voor 32 kindplaatsen. 

 

Veilig, toegankelijk en passend ingericht 

De buitenruimte is veilige, toegankelijk en passend ingericht. 

De inrichting van de binnenruimte van de Mini Schatkamer zal in het volgens jaaronderzoek 

worden meegenomen. 

 

Conclusie 

De binnen- en buitenruimte voldoen aan de eisen m.b.t. de beschikbare oppervlakte van de 

ruimtes. 

De buitenruimte is passend ingericht. 

De inrichting van de binnenruimte zal worden beoordeeld in het jaarlijks onderzoek in 2023. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview manager/ locatieverantwoordelijke (mailwisseling en telefonisch contact) 

 Wijzigingsformulier exploitatie 

 Informatie beschikbare buitenruimte (per mail en Onderzoeken BSO de Schatkamer) 

 Opgave oppervlakte binnenruimte per mail Locatieverantwoordelijke. 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

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 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) 

 

Veiligheid en gezondheid 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder of voorgenomen houder van een kindercentrum stelt het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid schriftelijk vast en verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder 

evalueert, en indien nodig actualiseert, het veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden 

na opening van het kindercentrum. Daarna houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid 

actueel. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 2 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 : De Schatkamer 

Website : http://www.hetkasteeltjetiel.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000008983402 

Aantal kindplaatsen : 22 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Kinderdagverblijf Het Kasteeltje BV 

Adres houder : Dr. Schaepmanstraat 9 

Postcode en plaats : 4001 CV Tiel 

KvK nummer : 11061722 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Gelderland-Zuid 

Adres : Postbus 1120 

Postcode en plaats : 6501 BC Nijmegen 

Telefoonnummer : 088 - 144 71 44 

Onderzoek uitgevoerd door :  J. Bakker 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Tiel 

Adres : Postbus 6325 

Postcode en plaats : 4000 HH Tiel 

 

Planning 

Datum inspectie : 22-06-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 25-07-2022 

Zienswijze houder : 28-07-2022 

Vaststelling inspectierapport : 29-07-2022 
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Verzenden inspectierapport naar houder : 01-08-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 01-08-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 15-08-2022 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 

 

Ontvangen d.d. 28/07/2022 

 

Zienswijze BSO de mini Schatkamer  

 

Het Kasteeltje B.V. heeft een uitbreiding kind registratie aangevraagd voor BSO de Schatkamer, 

met een horizontale groep in de leeftijdscategorie 4 t/m 7 jaar. Deze registratie is tot stand 

gekomen aan de hand van een inspectiebezoek van de GGD, aangezien zij het advies gaven om de 

groepen te gaan scheiden tijdens bepaalde momenten op de dag. O.a. eet- en drinkmomenten en 

activiteiten. Wij hebben daarom gekozen om hiervoor een aparte ruimte te gaan creëren zodat er 

een rustigere sfeer gecreëerd kan worden en ook leeftijdsgerichte activiteiten kunnen worden 

uitgevoerd. De beleidsmedewerker heeft hiervoor een apart pedagogisch beleidsplan opgesteld en 

hierin onze werkwijze, visie en doelen in verwoord. BSO de Schatkamer blijft echter wel een 

verticale groep (4 t/m 12 jaar) aangezien ouders het niet altijd prettig vinden dat broers en/of 

zussen uit elkaar worden gehaald. Indien ouders voorkeur geven om beide kinderen op dezelfde 

groep geplaatst te hebben bied BSO de Schatkamer hier dan wel moge lijkheid voor.  

 

Hierin willen wij ook vermelden dat BSO de Torenkamer niet meer van toepassing is, maar onze 

andere BSO locatie de Troonkamer heet.  

 

Janneke van Gent  

Leidinggevende kinderopvang Het Kasteeltje B.V. 
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