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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.
Dit jaarlijks onderzoek heeft de toezichthouder uitgevoerd op basis van risicogestuurd toezicht.
De GGD’en in Nederland werken volgens een model voor risicogestuurd toezicht. Dit doen zij om
meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken. Uitgebreider onderzoek
waar nodig, minder uitgebreid waar mogelijk.

Beschouwing
Buitenschoolse opvang Poko Loko is gevestigd in een basisschool te Zuidbroek en is onderdeel van
kindcentrum Poko Loko. Er wordt gewerkt met 3 basisgroepen die naar leeftijd zijn ingedeeld;
Kanjers, Toppertjes en Toppers. In oktober 2021 zijn alle groepen opnieuw ingedeeld na een
interne verhuizing. De groepsruimtes voor de kinderen zijn vrolijk, uitdagend en speels ingericht.
De BSO kan gebruik maken van de gymzalen en atelier/doe -ruimte van de school. De jongste BSO
kinderen kunnen buiten spelen in een uitdagende, aangrenzende en omheinde speelruimte. De
oudste kinderen kunnen hier ook spelen, net als op het grote schoolplein.
Inspectiegeschiedenis:
- Op 29-10-2018 heeft een jaarlijks inspectie onderzoek plaatsgevonden. Er werd volledig voldaan
aan de getoetste wettelijk voorwaarden.
- Op 4-7-2019 heeft opnieuw een jaarlijks inspectie onderzoek plaatsgevonden. Er wordt volledig
voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden.
- In 2020 heeft er door de maatregelen rondom Covid-19 geen inspectieonderzoek
plaatsgevonden.
Bevindingen huidige inspectie:
Op 22-11-2021 is er een jaarlijks onderzoek gestart. De pedagogische praktijk is beoordeeld, de
nieuwe groepen en buitenspeelruimte is gezien. Documenten zijn getoetst.
Er wordt volledig voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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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 ho uder
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
Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. Uit het onderzoek is gebleken dat
de houder van het kindercentrum er zorg voor draagt dat er conform het pedagogisch beleidsplan
wordt gehandeld.
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarde.
Pedagogische praktijk
In het kader van het bieden van verantwoorde buitenschoolse opvang dient de houder, rekening
houdend met de ontwikkelingsfase waarin kinderen zich bevinden, er in ieder geval zorg voor te
dragen dat:
1. 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;
2. 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;
3. 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, en
4. 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.
Ter ondersteuning bij de beoordeling hiervan maakt de toezichthouder gebruik van het
“Veldinstrument Observatie Pedagogische Praktijk”.
Dit veldinstrument is opgebouwd uit de vier pedagogische basisdoelen va n Marianne RiksenWalraven (2000) die zijn benoemd in de Memorie van Toelichting bij de Wet kinderopvang (2005):
- Het waarborgen van emotionele veiligheid
- Het bieden van mogelijkheden voor kinderen tot ontwikkeling van persoonlijke competentie
- Het bieden van mogelijkheden voor kinderen tot ontwikkeling van sociale competentie
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- Socialisatie; het overdragen van waarden en normen
Hieronder volgen voorbeelden die tijdens de observatie zijn gezien bij de Kanjers (4 -5 jaar) en de
Toppers (8+):
Emotionele veiligheid
De beroepskrachten hebben gesprekjes met kinderen waarbij beiden bijdragen aan de voortgang
en inhoud van het gesprek (dialoog). Zij sluiten op passende wijze aan op de situatie en/of de
vraag van een kind. Er is verbaal en non-verbaal contact. De beroepskracht gaat individuele
gesprekjes aan, vraagt aan elk kind hoe het met hem/haar gaat en weet de persoonlijke
omstandigheden.
Er is een kind hard aan het huilen, de beroepskracht roept het kind op een rustige manier bij zich
en vraagt op een rustige manier: "Vertel eens even wat er is gebeurt"?
De inrichting geeft geborgenheid. Er zijn knusse hoekjes gecreëerd en er is aandacht besteed aan
akoestiek, sfeer en kleur. De BSO groep heeft een huiselijke uitstraling.
Persoonlijke competentie
De beroepskrachten sluiten aan op wensen en ideeën van een kind bij het organiseren van
activiteiten. Zij begeleiden een kind om zelf te kiezen, initiatief te nemen en stimuleren dit
initiatief. De BSO heeft een nieuw speeltoestel buiten, een kind zegt: "Gaan we zo buiten spelen"?
De beroepskracht reageert enthousiast op dit voorstel en zegt: "Dat kunnen we doen, goed idee. Ik
ben wel benieuwd naar dat mooie toestel buiten".
De beroepskracht helpt het kind in contact met andere kinderen als dit nodig is of de situatie
onveilig wordt. Zij geven op een passende manier steun zodat het kind de betreffende situatie
weer zelf aan kan. Zij helpen het kind ook om zelf tot een oplossing te komen. Een kind heeft een
conflict met een ander kind. Het kind komt bij de beroeps kracht voor hulp. De beroepskracht roept
beide kinderen bij zich en gaat met beide kinderen in gesprek. Ze benoemt na de verhalen van de
kinderen te hebben aangehoord dat slaan niet kan. "Als er problemen zijn en jullie komen er niet
uit, wat doe je dan? Ja, dan kom je bij mij en help ik jullie". Excuses worden aangeboden en de
kinderen gaan weer verder spelen.
Sociale competentie
De beroepskrachten zetten gerichte activiteiten en materialen in om kinderen te laten
samenspelen. Bij de Toppers wordt er aa n tafel knutselmateriaal aangeboden en op de vide mogen
2 jongens gamen. De beroepskrachten laten samenspel veel over aan de kinderen. De
beroepskrachten zijn aanwezig om het overzicht te houden en de groepsprocessen te begeleiden.
De beroepskrachten zetten zich in voor een positieve sfeer door zorg voor de inrichting en
aankleding van ruimte en activiteiten. Zij maken grapjes, zijn behulpzaam en hebben aandacht en
zorg voor alle kinderen.
In gesprek met de houder blijkt dat er duidelijk gekozen wordt door alle kinderen op te splitsen in
vaste basisgroepen. De kinderen eten en drinken in hun eigen groep. De groep 4 -5 jarigen bij
elkaar in een afgesloten en rustige ruimte zodat ze tot rust kunnen komen na school. De 6 -8
jarigen in een ruimte die meer uitdaging biedt en de 8-plussers in één groep om genoeg uitdaging
te vinden in elkaar en de activiteiten. Als ze gaan spelen mogen de kinderen ook naar de
groepsruimte van de andere kinderen gaan.
Overdracht van normen en waarden
Er staat een enthousiaste beroepskrachten op de groepen. Ze zijn zich bewust van hun
professionele voorbeeldrol. Zij gedragen zich volgens de waarden en normen die in het
pedagogisch beleid staan. Er zijn duidelijke regels en er is veel ruimte voor kinderen voor inbreng
en ideeën .
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Uit de observatie en het interview is gebleken dat er verantwoorde buitenschoolse opvang wordt
geboden en dat er wordt gehandeld volgens de vier pedagogische basisdoelen.
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarde.
Gebruikte bronnen






Vragenlijst houder en/of locatieverantwoordelijke
Interview houder
Interview anders namelijk: (beroepskrachten)
Observatie(s) (22-11-2021)
Pedagogisch beleidsplan (Beleidsplan BSO versie november 2021)
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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.
Elke beroepskracht moet een geldig diploma hebben en ingeschreven staan in het Personenregister
Kinderopvang. Een pedagogisch beleidsmedewerker begeleidt de beroepskrachten in hun werk.
In de basisgroepen spreken de beroepskrachten Nederlands met elkaar en met de kinderen.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een
beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
Uit het personenregister kinderopva ng is gebleken dat alle beroepskrachten en structureel
aanwezigen zijn ingeschreven in het personenregister kinderopvang en beschikken over een
geldige verklaring omtrent het gedrag. Eenieder is tevens gekoppeld aan de houder.
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden.
Opleidingseisen
Uit een steekproef is gebleken dat de beroepskrachten beschikken over een voor de
werkzaamheden passende beroepskwalificatie overeenkomstig de meest recent aangevangen cao
Kinderopvang.
De pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende
opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang.
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden.
Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
Uit de aangeleverde personeelsroosters en de presentielijsten is gebleken dat er voldoende
beroepskrachten worden ingezet op het aantal aanwezige kinderen (beroepskracht-kindratio).
Tevens is gebleken dat het kindercentrum de drie-uursregeling op de juiste wijze inzet, zoals
omschreven in het pedagogisch beleidsplan.
Indien er één beroepskracht aanwezig is, is tevens een volwassene beschikbaar die telefonisch
bereikbaar is en binnen vijftien minuten aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit.
Wanneer er één beroepskracht aanwezig is terwijl er wordt afgeweken van de beroepskracht kindratio, is er altijd een andere volwassene ín het kindercentrum aanwezig.
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden.
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Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Uit het onderzoek is gebleken dat de volgende groepen worden opgevangen op deze locatie:
- De Kanjers: 4-5 jarigen, maximaal 20 kinderen
- Toppertjes: 6-7 jarigen, maximaal 20 kinderen
- Toppers: 8-12 jarigen, maximaal 30 kinderen
De houder van een kindercentrum deelt de ouders en het kind mee tot welke basisgroep het kind
behoort en welke beroepskracht(en) op welke dag aan de desbetreffende basisgroep zijn
toegewezen.
Uit het onderzoek is gebleken dat aan ieder kind een mentor wordt toegewezen. De mentor, tevens
beroepskracht van het kind, bespreekt indien wenselijk de ontwikkeling van het kind periodiek met
de ouders en is het aanspreekpunt voor ouders.
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden.
Gebruikte bronnen









Vragenlijst houder en/of locatieverantwoordelijke
Interview houder
Interview anders namelijk: (beroepskrachten)
Pedagogisch beleidsplan (Beleidsplan BSO versie november 2021)
Personenregister Kinderopvang
Diploma/kwalificatie beroepskrachten
Presentielijsten (week 44 t/m 46)
Personeelsrooster (week 44 t/m 46)
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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
Uit het onderzoek is gebleken dat de houder een beleid heeft dat ertoe leidt dat de veiligheid en
gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd en dat er conform dit
beleid wordt gehandeld.
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid is beoordeeld en omvat een concrete beschrijving van de
wijze waarop de houder er zorg voor draagt dat dit beleid samen met de beroepskrachten een
continu proces is van het vormen van beleid, implementeren, evalueren en actualiseren.
Hiernaast omvat het een concrete beschrijving van de wijze waarop de houder er zorg voor draagt
dat het actuele veiligheids- en gezondheidsbeleid en de evaluaties inzichtelijk zijn voor de
beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiaires, vrijwilligers en ouders.
Uit een steekproef is gebleken dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid een concrete beschrijving
omvat van de voornaamste risico’s met grote gevolgen die de opvang met zich mee brengt en
welke maatregelen worden genomen om deze risico’s in te perken.
Hiernaast omvat het veiligheids- en gezondheidsbeleid een beschrijving in algemene zin van de
wijze waarop kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen beperkt zijn.
Tot slot blijkt uit de personeelsroosters en EHBO certificaten dat de houder er zorg voor draagt dat
er gedurende de opvang te allen tijde ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is
voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen.
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden.
Gebruikte bronnen





Vragenlijst houder en/of locatieverantwoordelijke
Observatie(s) (22-11-2021)
EHBO certifica(a)t(en)
Beleid veiligheid- en gezondheid (Veiligheidsbeleid buitenschoolse opvang 2022,
Gezondheidsbeleid buitenschoolse opvang 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
De BSO groepen van Poko Loko hebben een andere ruimte en inrichting gekregen sinds november
2021. Uit het onderzoek is gebleken dat de binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven
gedurende de tijd dat zij worden opgevangen veilig, toegankelijk en passend zijn ingericht in
overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen.
Een kindercentrum beschikt over ten minste 3,5 m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum
aanwezig kind en over ten minste 3 m² buitenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind.
Binnenspeelruimte:
• Ruimte kleuters 51,8 m2; 3,5m2 = ruimte voor 14 kinderen.
• Ruimte 6-7 jarigen 50,5+vide 6,2m2 : 3,5m2 = ruimte voor 16 kinderen.
• Ruimte 8 plussers 58 m2 + speelverdieping ruim 9,7 m2.: 3,5m2 = ruimte voor 19 kinderen.
Aansluitend het klaslokaal van OBS De Tandem 60,7 m2 (zij gebruiken ons als leerplein en wij
kunnen bij hen een paar kinderen rustig aan het knutselen zetten).
Verder zijn onderstaande ruimtes beschikbaar voor extra speelruimte:
• Speellokaal delen we met de onderbouw scholen 87,3 m2;
• Atelier/doe-lokaal delen we met de scholen 62,4 m2 (weer beschikbaar vanaf 27-12-2021);
• Gymzaal 252 m2 beschikbaar voor ons tussen 14:00 uur en 18:00 uur met uitzondering van de
woensdag vanaf 16:00 uur en sporadisch de dinsdag vanaf 16:00 uur.
BSO Poko Loko is in het LRK geregistreerd voor 70 kindplaatsen. Na de verbouwing en
groepswijzigingen bieden de BSO groepen inclusief speellokaal en atelier voldoende
binnenspeelruimte voor 70 kinderen.
Buitenruimte:
Speelplein i.s.m. basisschool ingeschat op meer dan 750 m2.
Eigen aangrenzende speeltuin Oostzijde is ruim 340 m2.
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden.

Gebruikte bronnen






Vragenlijst houder en/of locatieverantwoordelijke
Observatie(s) (22-11-2021)
Pedagogisch beleidsplan (Beleidsplan BSO versie november 2021)
Plattegrond
Informatie beschikbare buitenruimte
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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 kinderopvan g)
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 vera nderende 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 ee n 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.
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Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met f
ingeschreven in het personenregister kinderopvang.
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang )
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)
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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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 h et 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 kindercentru m. 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

: kindercentrum Poko Loko

Website

: http://www.poko-loko.nl

Vestigingsnummer KvK

: 000081425449

Aantal kindplaatsen

: 70

Gegevens houder
Naam houder

: kindercentrum Poko Loko B.V.

Adres houder

: De Vennen 2

Postcode en plaats

: 9636 HE Zuidbroek

Website

: www.poko-loko.nl

KvK nummer

: 81425449

Aansluiting geschillencommissie

: Ja

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD

: GGD Groningen

Adres

: Postbus 584

Postcode en plaats

: 9700 AN Groningen

Telefoonnummer

: 050-3674325

Onderzoek uitgevoerd door

: S. Hendriks

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente

: Midden-Groningen

Adres

: Postbus 75

Postcode en plaats

: 9600 AB Hoogezand

Planning
Datum inspectie

: 22-11-2021

Opstellen concept inspectierapport

: 15-12-2021

Zienswijze houder

: Niet van toepassing
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Vaststelling inspectierapport

: 29-12-2021

Verzenden inspectierapport naar houder

: 29-12-2021

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 29-12-2021

Openbaar maken inspectierapport

: 19-01-2022
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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 dien en.
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