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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een onaangekondigd nader onderzoek. 

 

Bij dit onderzoek beoordeelt de toezichthouder opnieuw de eis die tijdens het vorige onderzoek niet 

voldeed. 

 

Beschouwing 

In dit onderzoeksrapport staat beschreven wat de bevindingen zijn na controle op de inzet van de 

pedagogisch beleidsmedewerker/coach aangezien in 2021 niet aan de voorschriften werd voldaan.  

 

Op de peildatum (1-1-2022) is met 4 locaties van houder gerekend. Op schrift is vastgelegd 

hoeveel uur is gereserveerd voor beleid (met name implementatie) en coaching.  

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 

 

In 2022 wordt aan het getoetste voorschrift voldaan.   
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Observaties en bevindingen 

Personeel en groepen 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

Binnen de buitenschoolse opvang is het verplicht dat een pedagogisch beleidsmedewerker de 

beroepskrachten in hun werk begeleidt en coacht. 

 

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

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

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

Kinderopvangorganisatie 't Hummelhuis heeft er voor gekozen om de functie te verdelen over een 

pedagogisch beleidsmedewerker en een pedagogisch coach. Een in dienst zijnde beroepskracht 

heeft, naast haar werk op de groep, een arbeidscontract voor 4 uur per week voor beleidstaken en 

implementatie. Daarnaast is een externe pedagogisch coach aangesteld die dit jaar160 uur gaat 

coachen. De inhoud is vastgelegd in een pedagogisch coachplan 2022 en dat is inzichtelijk voor het 

team en ouders. 

 

Van beide functionarissen is een afschrift van het beroepsdiploma ingezien waarmee aan de 

kwalificatie-eisen wordt voldaan.  

 

Kinderopvang 't Hummelhuis toont aan dat er sprake is van een verbetering ten opzichte van vorig 

jaar door de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker/coach voor 2022 vast te leggen en tot 

uitvoering te brengen.  

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview manager/ locatieverantwoordelijke 

• Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 

• Overzicht inzet pedagogisch beleidsmedewerker(s) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Personeel en groepen 

 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De houder van het kindercentrum zet de pedagogisch beleidsmedewerker voor het coachen van 

beroepskrachten bij de uitvoering van hun werkzaamheden en de totstandkoming en 

implementatie van pedagogische beleidsvoornemens voor het vereiste aantal uren in. Het minimaal 

aantal uren inzet wordt jaarlijks bepaald op grond van de rekenregels in het besluit. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 17 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : BSO de Heerd 

Website : http://www.hummelhuis.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000017265215 

Aantal kindplaatsen : 25 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Kinderopvang 't Hummelhuis 

Adres houder : Rhijnsburglaan 7 a 

Postcode en plaats : 8181 XW Heerde 

Website : www.hummelhuis.nl 

KvK nummer : 08053662 

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 :  Mevr. J. van Marle 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Heerde 

Adres : Postbus 175 

Postcode en plaats : 8180 AD HEERDE 
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Planning 

Datum inspectie : 19-05-2022 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 23-05-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 23-05-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 23-05-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 26-05-2022 

 

 

 

 

 

 


