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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. 

 

Op 26 september 2022 is er in opdracht van de gemeente Aalten een nader onderzoek uitgevoerd 

bij Juut & Co BSO Bredevoort. 

 

Tijdens het jaarlijks onderzoek van d.d. 12 mei 2022 heeft de toezichthouder overtredingen 

geconstateerd waarover de gemeente herstelafspraken heeft gemaakt met de houder. 

 

Dit nader onderzoek doet uitspraken over het doorgevoerde herstel naar aanleiding van 

geconstateerde overtredingen. In dit nader onderzoek beoordeelt de toezichthouder dus alleen het 

herstel en niet alle andere wettelijke voorschriften. 

 

Beschouwing 

Feiten over het kindercentrum 

Juut & Co BSO Bredevoort is onderdeel van kinderopvangorganisatie Juut & Co. De BSO is 

gevestigd in basisschool 't Bastion te Bredevoort. De BSO biedt opvang aan maximaal 10 kinderen 

in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. De BSO wordt gebruikt als overloop locatie en is niet structureel 

geopend.  

 

Jaarlijks onderzoek 12 mei 2022 

Tijdens het jaarlijks onderzoek zijn tekortkomingen geconstateerd op de domeinen: 

• Pedagogisch klimaat; 

• Personeel en groepen; 

• Veiligheid en gezondheid; 

• Accommodatie. 

 

Nader onderzoek 26 september 2022 

Op 26 september 2022 is Juut & Co BSO Bredevoort in opdracht van de gemeente Aalten bezocht 

voor een nader onderzoek. De kwaliteitseisen zijn getoetst op basis van observaties van de 

praktijk, gesprekken met de beroepskrachten en telefonisch contact met de 

locatieverantwoordelijke.  

 

Tijdens het nader onderzoek blijken de tekortkoming op domeinen Personeel en groepen, Veiligheid 

en gezondheid en Accommodatie opgelost te zijn. De tekortkomingen op het domein Pedagogisch 

klimaat blijven bestaan. 

 

Nadere toelichting is te lezen in dit rapport. 

 

Advies aan College van B&W 

De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 

 

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

• Pedagogisch beleid 

 

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

Pedagogisch beleid 

Bevindingen jaarlijks onderzoek 12 mei 2022  

Tijdens het jaarlijks onderzoek heeft de toezichthouder het volgende geconstateerd: 

‘’De volgende voorwaarden staat niet voldoende beschreven: 

• De afwijking van de beroepskracht-kindratio. 

  

De beschrijving van de afwijking van de beroepskracht-kindratio is onvolledig. In het pedagogisch 

beleidsplan staat het volgende: 

"7.3.2 3- uurs norm 

Binnen Juut & Co willen we zo min mogelijk afwijken van het beroepskracht-kind ratio (BKR). 

Daarom is het niet toegestaan om af te wijken tussen bepaalde tijden. Op de volgende tijden wordt 

er op alle locaties soms afgeweken van de BKR norm.07.30 uur tot 08.30 uur in de vakanties12.30 

uur tot 13.30 uur in de vakanties17.30 uur tot 18.30 uur in de vakanties en schoolgaande weken 

Dit komt neer op een totaal van drie uur. De pedagogisch medewerkers binnen Juut & Co stellen 

zich flexibel op. Het kan voorkomen dat een pedagogisch medewerker langer blijft. Hierdoor blijft 

de rust op de groep. De planner checkt per week de BKR i.v.m. groepsdrukte. Hierbij kunnen extra 

pedagogisch medewerkers ingezet worden." 

 

Er ontbreekt een concrete beschrijving van de tijden waarop er niet afgeweken wordt. Daarnaast 

wordt er op deze locatie geen vakantie opvang geboden. De beschrijving is niet conform praktijk. 

 

In het pedagogisch beleidsplan staat het dagritme van de BSO beschreven: 

 

"2.2 Dagritme BSO 

Om regelmaat en structuur aan te brengen, werken we op de groepen met een vast ritme. Ook zijn 

er vaste brengen haaltijden. In de schoolgaande weken zorgen wij dat de kinderen om 8.30 uur op 

school zijn, als ze gebruik maken van de voorschoolse opvang (VSO). De ouders hebben dan ’s 

ochtends de kinderen al naar de VSO gebracht. Als ze gebruik maken van de naschoolse opvang 

worden de kinderen, als de school uit is, opgehaald en naar de BSO gebracht. Aan het eind van de 

middag worden de kinderen door de ouders dan weer opgehaald. In de vakantieweken worden de 

kinderen door de ouders naar de BSO gebracht en ook weer opgehaald. In de onderstaande tabel 

staat een overzicht: 

 

Brengenvoorschoolse opvang Ophalen 

naschoolseopvang 

Brengen 

vakantieopvang 

Ophalen 

vakantieopvang 

07.00 – 08.00u 17.00 – 

18.00*/18.30u 

7.30-9.00u 17.00-

18.00*/18.30u 

*Voor flexibele opvang gelden andere 

tijden.*BSO Halle en BSO De Wilgenhof 

bieden opvang tot 18.00 uur in de 
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schoolgaande weken*BSO De Wilgenhof 

biedt opvang tot 18.00 uur in de 

schoolvakanties* In de vakantie kan ook 

opvang worden geboden vanaf 7.00u bij 

locatie Ulft 

 

Op de BSO krijgen de kinderen de kans om aan verschillende activiteiten deel te nemen. Ze 

kunnen kiezen uit verschillende spelletjes, of kunnen knutselen of buiten spelen. Ook samen 

kletsen of even uitrusten behoren tot de mogelijkheden. Soms maken we uitstapjes, bijvoorbeeld 

naar het bos, of speelpark. Hiervoor wordt altijd eerst toestemming aan ouders gevraagd." 

 

Bovenstaande is niet conform praktijk. BSO Bredevoort is geopend mits nodig en niet op vaste 

dagen. Mocht de BSO geopend zijn is dit niet voor Voorschoolse Opvang (VSO) en niet voor 

vakantie opvang. Daarnaast vertelt de beroepskracht dat zij weer teruggaat naar locatie De 

Ossenkop voordat kinderen worden opgehaald. De houder geeft nog aan dat ouders niet van 

tevoren worden ingelicht als de kinderen naar BSO Bredevoort locatie ’t Bastion gaan: “Ouders 

worden hierover niet vooraf ingelicht. Zij hebben bij de inschrijving reeds voor akkoord gegeven 

dat wanneer de groep te groot is kinderen met een vaste leidster van de groep naar het Bastion 

gaan. De kinderen worden aan het eind van de dag altijd weer opgehaald bij BSO de Ossenkop.”’’ 

  

Bevindingen nader onderzoek 26 september 2022 

Op 30 september 2022 heeft de toezichthouder onder andere het pedagogisch beleidsplan (versie 

01-09-2022) per mail ontvangen. Hieruit is op te maken dat er geen dusdanige aanpassingen zijn 

gedaan. Hierdoor blijven de tekortkomingen bestaan.    

 

Conclusie 

Ten tijde van het nader onderzoek zijn de tekortkomingen van 12 mei 2022 aanwezig. 

 

Op basis hiervan is geconstateerd dat de overtreding van de volgende voorwaarde(n) nog niet is 

hersteld:  

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, 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) 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview manager/ locatieverantwoordelijke (Mail d.d. 30 september 2022) 

• Pedagogisch beleidsplan 

• Pedagogisch werkplan 



 

 

6 van 16 

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang nader onderzoek 26-09-2022 

Juut & Co BSO Bredevoort te Bredevoort 

 

 

Personeel en groepen 

 

In het hoofdstuk Personeel en groepen beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

• Inzet pedagogisch beleidsmedewerker 

 

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

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

Bevindingen jaarlijks onderzoek 12 mei 2022  

Tijdens het jaarlijks onderzoek heeft de toezichthouder het volgende geconstateerd: 

‘’Juut & Co heeft de werkwijze omtrent de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker/coach 

vastgelegd in het pedagogisch beleidsplan.  

  

Berekening inzet uren 

"Berekening minimale inzet van de pedagogisch Beleidsmedewerker en de pedagogisch Coach op 

jaarbasis: 50 uur x het aantal kindercentra, per LRK nummer + 10 uur x aantal fte pedagogisch 

medewerkers 

In totaal betekent dit voor Juut & Co Kinderopvang:Uren pedagogisch Coach: 10 uur x 30,5 (fte) = 

305 uur per jaarUren pedagogisch Beleidsmedewerker:50 uur x 18 (aantal kindcentra) = 900 uur 

per jaar" 

  

Juut & Co zet een 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.  Deze rekenregels hebben te maken met het 

aantal locaties welke de houder exploiteert. Vanuit GGD GHOR krijgt de GGD met peildatum 1 

januari lijsten binnen met het aantal voorzieningen van de houder. Juut & Co rekent 18 locaties. 

Echter zijn dit 19 locaties.  

  

In de bijlage van het pedagogische beleidsplan 'inzet coach' staat een tabel met alle locaties en het 

aantal uren welke worden ingezet. Hierin mist locatie BSO Bredevoort 't Bastion. Deze locatie heeft 

een LRK-nummer en moet ook als zodoende ingezet worden.  

  

Hierdoor voldoet de houder niet het aantal uren welke ingezet moeten worden. Daarnaast klopt de 

bijlage van het pedagogisch beleidsplan niet en worden ouders niet juist hierover geïnformeerd.’’ 

 

Bevindingen nader onderzoek 26 september 2022 

Op 30 september 2022 heeft de toezichthouder onder andere een bijlage van het pedagogisch 

beleidsplan (versie 01-09-2022) per mail ontvangen. Hieruit is op te maken dat er aanpassingen 

zijn gedaan: 

 

‘’Uren pedagogisch Beleidsmedewerker: 

50 uur x 19 (aantal kindcentra) = 950 uur per jaar’’ 

 

 Hierdoor zijn de tekortkomingen opgelost.    
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Conclusie 

Ten tijde van het nader onderzoek zijn de tekortkomingen van 12 mei 2022 niet meer aanwezig. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview manager/ locatieverantwoordelijke (Mail d.d. 30 september 2022) 

• Pedagogisch beleidsplan 

• Pedagogisch werkplan 

• Overzicht inzet pedagogisch beleidsmedewerker(s) 
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Veiligheid en gezondheid 

 

 In het hoofdstuk ‘Veiligheid en gezondheid’ beoordeelt de toezichthouder de volgende 

onderwerpen: 

• veiligheids- en gezondheidsbeleid. 

 

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

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Bevindingen jaarlijks onderzoek 12 mei 2022  

Tijdens het jaarlijks onderzoek heeft de toezichthouder het volgende geconstateerd: 

‘’Het veiligheid en gezondheid beleid moet worden gezien als een continu proces. Hierover staat 

het volgende beschreven: 

  

“Alle medewerkers voelen zich verantwoordelijk voor een goed en actueel beleidsplan voor 

Veiligheid en Gezondheid. De belangrijkste aandachtspunten zijn dan: 

- je bewust zijn van grote risico’s. 

- het voeren van een goed beleid op de grote risico’s. 

- het gesprek hierover aangaan met elkaar. 

Dit alles met als doel om een veilige en gezonde omgeving te creëren waar kinderen onbezorgd 

kunnen spelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen.” 

  

De toezichthouder heeft met de beroepskrachten gesproken over de risico's op deze locatie. De 

beroepskrachten waren hiervan minimaal op de hoogte en konden zeer minimaal risico's 

benoemen. Uiteindelijk kwamen de volgende risico's naar boven: 

• Vermissing: Het buitenspeelterrein is niet geheel omheind. De beroepskracht geeft aan dat 

kinderen nooit zonder toezicht buiten spelen. 

• Bij uitstapjes dragen de kinderen hesjes voor de herkenbaarheid. 

• Openbaar speelplein. Tijdens de BSO spelen er ook buurt kinderen op het plein. De 

beroepskracht geeft aan dat dit geen problemen geeft. 

  

Tijdens het inspectiebezoek is bovenstaande ook geobserveerd. 

  

Het Beleid Veiligheid en Gezondheid conform praktijk 

In het beleid Veiligheid en Gezondheid staat als missie, visie en doel het volgende: 

“Hoe jonger de kinderen, hoe kwetsbaarder ze zijn voor ongelukken en ziektes. Er zijn bij 

Kinderopvang Juut & Co verschillende groepen kinderen samengebracht, die intensief gebruik 

maken van de verschillende ruimtes. Dit vraagt om extra en professionele aandacht voor veiligheid 

en gezondheid. BSO Bredevoort ’t Bastion maakt gebruik van een klaslokaal die niet in gebruik is. 

Bij Kinderopvang Juut & Co wordt gewerkt vanuit passie en wij willen een belangrijke bijdrage 

leveren aan de ontwikkeling, opvoeding en verzorging van de kinderen. Tevens willen wij de 

kinderen blijven uitdagen en hen leren omgaan met verschillende situaties. Een veilige en gezonde 

leef- en speelomgeving vormen dan de basis.” 

  

Verder staan er, onder andere, nog de volgende risico’s beschreven: 

• Verspreiding van en besmetting met deze gezondheidsrisico’s voorkomen wij op de volgende 

manieren. 

“Verspreiding via de handen: 
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Via de handen worden de meeste ziekten verspreid en overgebracht. Het is daarom belangrijk voor 

de pm-ers én de kinderen om de handen goed schoon te houden door deze te wassen met water 

en zeep, op de juiste manier te wassen en goed af te drogen om ziekteverspreiding te beperken. 

Hiervoor verwijzen wij u naar ons protocol handhygiëne. Verder is het dragen van schone kleding 

belangrijk om verspreiding te voorkomen. De nagels van de pm-ers dienen kort te zijn, er mag 

geen nagellak of kunstnagels worden gedragen en er worden geen sieraden gedragen. Zij kunnen 

ziekteverwekkers vasthouden en belemmeren een goede handhygiëne. Hiervoor verwijzen wij u 

naar ons protocol handhygiëne. Bij het verschonen van kinderen, bij hulp op het toilet en bij 

wondverzorging worden handschoenen gedragen. Hiervoor verwijzen u naar ons protocol 

handschoenen.”  

  

“Verspreiding via voedsel en water: 

  

Kinderen kunnen ziek worden van voedsel dat besmet is met ziekteverwekkers. Daarom werken wij 

bij Kinderopvang Juut & Co met een voedselveiligheidssysteem of te wel de Hygiënecode. Hierin 

staan maatregelen die de kans verkleinen dat kinderen ziek worden van eten. 

Voedselveiligheidsmaatregelen zijn gebaseerd op drie basisprincipes: beheersing van de 

temperatuur, netheid (hygiëne) en controle van de houdbaarheid. Voor de volledige maatregelen 

verwijzen wij naar ons protocol voedselveiligheid. Bij BSO Bredevoort ‘t Bastion bieden wij de 

kinderen fruit en drinken aan en in de vakantie nemen de kinderen hun eigen lunch mee. Het 

warme eten geven de ouders mee en de bakjes worden vies weer meegegeven aan de ouders.”  

  

• Buiten terrein 

“Gemaakte afspraken over spelen op een speeltoestel en in de zandbak: 

Gebruik de glijbaan om te glijden en niet om naar boven te klimmen 

Niet bovenop de glij-slurf klimmen 

Op de schommels gaan we zitten 

De babyschommel is niet voor de BSO kinderen 

Klim op het toestel via de trap of op de manier die er voor gemaakt is 

Om te klimmen moet je zelfstandig op het klimtoestel kunnen komen 

Geen zand op de draaimolen gooien 

Waterpomp wordt gebruikt vanaf ongeveer 20 graden 

Geen zand in de waterpomp gooien 

Speelgoed ruimen we samen op en doen we in de daarvoor bestemde kist 

Valzand onder de speeltoestellen in de Ossenkop is geen speelzand” 

  

Tijdens het inspectiebezoek op 12 mei 2022: 

• Het lokaal welke Juut & Co BSO Bredevoort ’t Bastion gebruik van maakt is het kleuterlokaal. 

Dit lokaal wordt tijdens schooltijden gebruikt; 

• De beroepskracht heeft nagellak op haar handen; 

• Binnen de BSO worden er geen kinderen verschoond; 

• BSO Bredevoort locatie ’t Bastion is niet in de vakantie geopend; 

• Er is geen glij-slurf aanwezig; 

• Er is geen baby schommel aanwezig. 

  

Bovenstaande genoemde punten zijn geobserveerd middels een steekproef tijdens het 

inspectiebezoek. Hieruit blijkt dat het beleid niet conform praktijk is.’’ 
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Bevindingen nader onderzoek 26 september 2022 

Op 30 september 2022 heeft de toezichthouder onder andere Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid 

van Kinderopvang Juut & Co; BuitenSchoolse Opvang Bredevoort ’t Bastion, versie: 30-09-2022 

per mail ontvangen. Hieruit is op te maken dat er aanpassingen zijn gedaan aan het beleidsplan.   

 Hierdoor zijn de tekortkomingen opgelost.    

 

Conclusie 

Ten tijde van het nader onderzoek zijn de tekortkomingen van 12 mei 2022 niet meer aanwezig. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview manager/ locatieverantwoordelijke (Mail d.d. 30 september 2022) 

• Beleid veiligheid- en gezondheid (Kinderopvang Juut & Co; BuitenSchoolse Opvang Bredevoort 

’t Bastion, versie: 30-09-2022) 

• Pedagogisch beleidsplan 

• Pedagogisch werkplan 
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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 

Bevindingen jaarlijks onderzoek 12 mei 2022  

Tijdens het jaarlijks onderzoek heeft de toezichthouder het volgende geconstateerd: 

''In het beleid 'Algemene informatie BSO Bredevoort' staat het volgende over de ruimte: 

"BSO Bredevoort ’t Bastion is gevestigd in de basisschool in een lokaal die niet in gebruik is. Er is 

voldoende plek om lekker te spelen of te relaxen. In de kast staat al het speelgoed en de 

knutselspullen. De kinderen mogen dit zelf pakken. 

Ook hier is volop gelegenheid om buiten te spelen, maar als het weer het toelaat zijn de kinderen 

in de speeltuin te vinden." 

 

De toezichthouder heeft tijdens het inspectiebezoek de afspraken verhuur bij 't Bastion ingezien en 

deze bij de houder opgevraagd. Hier staan, onder andere, de volgende punten in: 

• "Opties tot verhuur op: Dinsdag en donderdag na schooltijd vanaf 14.30 uur 

• Het betreft ongeveer 5 (oudere) kinderen. Aantal kinderen: maximaal 8 

• Ruimte: groep 1 lokaal 

• Er wordt alleen van de aangewezen ruimte gebruik gemaakt en lokalen/ ruimtes elders in de 

school worden niet gebruikt. 

• De wc, aansluitend bij het groep 1 lokaal, wordt door de kinderen gebruikt. 

• In de kast in de berging van groep 1 staat een krat met spullen van de BSO. 

• BSO is maximaal tot 17.00 uur. Er is geen sleutel nodig, want tot die tijd zijn wel collega’s op 

school. (Mocht een sleutel toch handig zijn, dan stemmen we dat later nog af)." 

 

Tijdens het inspectiebezoek heeft de toezichthouder de binnenruimte bekeken. Deze ruimte is 

ingericht voor groep 1. Kasten met schoolspullen en lage tafeltjes en stoelen. De beroepskracht 

vertelt dat zij meer gebruik mogen maken van het materiaal van school en daarnaast ook eigen 

materiaal mee brengen en een bak met BSO materiaal hebben op locatie. Tijdens de inspectie 

waren er 3 kinderen aanwezig in de leeftijd van 8, 9 en 11 jaar. Voor deze kinderen is er niet 

voldoende passend materiaal aanwezig. Daarnaast zijn er ook geen passende tafels en stoelen 

beschikbaar.'' 

 

Bevindingen nader onderzoek 26 september 2022 

Op 30 september 2022 heeft de toezichthouder onder andere foto's van de groepsruimte per mail 

ontvangen. Hieruit is op te maken dat er aanpassingen zijn gedaan aan de ruimte, zo zijn er hoge 

tafels en stoelen.   

 

 Hierdoor zijn de tekortkomingen opgelost.    
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Conclusie 

Ten tijde van het nader onderzoek zijn de tekortkomingen van 12 mei 2022 niet meer aanwezig. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview manager/ locatieverantwoordelijke (Mail d.d. 30 september 2022) 

• Foto's van de groepsruimte 

 

 



 

 

13 van 16 

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang nader onderzoek 26-09-2022 

Juut & Co BSO Bredevoort te Bredevoort 

 

 

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, 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) 

 

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) 

 

De houder van een kindercentrum bepaalt jaarlijks, indien hij meer dan één kindercentrum 

exploiteert, de wijze waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch 

beleidsmedewerkers worden ingezet, verdeelt over de verschillende kindercentra en legt dit 

schriftelijk vast zodat dit inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. De houder geeft de 

verdeling zodanig vorm dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van 

de werkzaamheden. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 17 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de 

veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder 

draagt er zorg voor dat er in de buitenschoolse opvang conform het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid wordt gehandeld. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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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) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid 

samen met de beroepskrachten een continu proces is van het vormen van beleid, implementeren, 

evalueren en actualiseren. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder a 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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Juut & Co BSO Bredevoort 

Website : http://www.juutenco.nl 

Aantal kindplaatsen : 10 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Juut & Co kinderopvang 

Adres houder : Nijverheidsweg 7 

Postcode en plaats : 7071 CH Ulft 

Website : www.juutenco.nl 

KvK nummer : 09189727 

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 :  M. van Dalen 

S. Smallegange 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Aalten 

Adres : Postbus 119 

Postcode en plaats : 7120 AC AALTEN 
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Planning 

Datum inspectie : 26-09-2022 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 31-10-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 31-10-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 31-10-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 03-11-2022 

 

 

 

 

 

 


