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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. 

 

Beschouwing 

Op 31 januari 2022 heeft GGD Kennemerland in opdracht van de gemeente Haarlem een 

onaangekondigd onderzoek uitgevoerd bij buitenschoolse opvang Knutselkookclub in Haarlem. Het 

betreft een nader onderzoek. 

  

Tijdens dit nader onderzoek zijn enkele items en voorwaarden uit de Wet kinderopvang getoetst. 

In deze beschouwing staan de resultaten van het uitgevoerde onderzoek. Na de feiten over het 

kindercentrum volgen de belangrijkste bevindingen. Deze zijn elders in het rapport per domein 

verder uitgewerkt. 

  

Feiten over BSO Knutselkookclub 

BSO Knutselkookclub is een eenmanszaak. De houder van de eenmanszaak biedt als 

franchisegever de mogelijkheid voor andere houders gebruik te maken van een franchiseformule 

van de Knutselkookclub. De franchisenemers ontvangen ondersteuning van de franchisegever maar 

zijn verder volledig zelfstandig. 

Buitenschoolse opvang Knutselkookclub is gevestigd in Haarlem-Noord en biedt opvang aan 

maximaal 18 kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag. 

Het betreft een (knutsel) kook BSO, waarbij kinderen één dag per week komen. Het grootste deel 

van de middag wordt besteed aan samen een warme maaltijd voorbereiden en koken of het 

aanbod van een knutselactiviteit. 

  

Inspectiegeschiedenis jaarlijks onderzoek 4 mei 2021  

Er werd een beroepskracht in opleiding formatief ingezet als tweede beroepskracht binnen de 

beroepskracht-kindratio. Daarmee werd niet voldaan aan de voorwaarde dat op een kindercentrum 

maximaal een derde deel van het totaal minimaal aantal op het kindercentrum in te zetten 

beroepskrachten, mag bestaan uit beroepskrachten in opleiding. 

  

Belangrijkste bevindingen nader onderzoek 

Tijdens het onderzoek is geconstateerd dat de voldaan wordt aan de getoetste items en 

voorwaarden.   

 

Op grond van de Wet kinderopvang, artikel 1.63, derde lid, wordt de houder bij een nader 

onderzoek niet in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen. Dit onderzoek wordt wel 

openbaar gemaakt in het Landelijk Register Kinderopvang. 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

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. 

Opleidingseisen 

Beroepskwalificatie  

De vaste beroepskracht beschikt over een passende beroepskwalificatie zoals opgenomen in de 

meest recent aangevangen cao Kinderopvang. De houder wordt op dit moment ingezet als tweede 

vaste beroepskracht en beschikt ook over een passende beroepskwalificatie. 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 

stagiaires 

Inspectiegeschiedenis jaarlijks onderzoek uitgevoerd op 4 mei 2021;  

Tijdens dit onderzoek is gebleken dat één van de beide vaste beroepskrachten werd ingezet als 

beroepskracht in opleiding.  

Op een kindercentrum mag maximaal een derde deel van het totaal minimaal aantal op het 

kindercentrum in te zetten beroepskrachten bestaan uit beroepskrachten in opleiding. Op een BSO 

waar  met twee beroepskrachten gewerkt wordt overeenkomstig de beroepskracht-kindratio, 

moeten twee beroepskrachten ingezet worden die voldoen aan de opleidingseis. Een beroepskracht 

in opleiding mag niet als tweede beroepskracht binnen de beroepskracht-kindratio ingezet 

worden.   

Uit een gesprek met de houder tijdens het onderzoek is gebleken dat de houder niet op de hoogte 

was van deze eis. Met de houder is afgesproken de beroepskracht in opleiding niet meer in te 

zetten binnen de beroepskracht-kindratio.  

 

Bevindingen nader onderzoek; 

De vaste beroepskracht en de houder die beide beschikken over een passende beroepskwalificatie 

worden op dit moment ingezet als vaste beroepskracht.   

De beroepskracht in opleiding wordt niet formatief binnen de beroepskracht-kindratio ingezet. Dit 

blijkt uit een gesprek met de houder alsmede de personeelsroosters en de presentielijsten van 

week 2 t/m 4. 

 

Uit een gesprek met de houder blijkt dat de beroepskracht in opleiding die de opleiding via een 

derde leerwegtraject volgt waarbij minder beroepspraktijkvorming (BPV) gevolgd wordt en waarbij 

de totale opleidingsduur korter is, het traject in een afrondende fase is. De examens zijn behaald 

en de beroepspraktijkvorming is afgerond. Daarnaast is 50% van de stageopdrachten ingeleverd. 

De verwachting is dat over een paar weken de overige stageopdrachten ingeleverd zijn. 



 

 

5 van 7 

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang nader onderzoek 31-01-2022 

Knutselkookclub te Haarlem 

Gebruikte bronnen 

 Interview en mailcontact houder 

 Diploma/kwalificatie beroepskrachten 

 Presentielijsten (week 2 t/m 4) 

 Personeelsrooster (week 2 t/m 4) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Personeel en groepen 

 

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) 

 
 

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) 

 

De inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs geschiedt overeenkomstig de voorwaarden 

opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

Bij het bepalen van de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs wordt rekening 

gehouden met de opleidingsfase waarin zij zich op dat moment bevinden. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2, 7 en 8 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9c Regeling 

Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Knutselkookclub 

Website : http://www.knutselkookclub.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000021406790 

Aantal kindplaatsen : 18 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Emily van Rijn 

KvK nummer : 51366207 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Kennemerland 

Adres : Postbus 5514 

Postcode en plaats : 2000 GM Haarlem 

Telefoonnummer : 023-5159500 

Onderzoek uitgevoerd door :  P.R.  Schurer 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Haarlem 

Adres : Postbus 511 

Postcode en plaats : 2003 PB HAARLEM 

 

Planning 

Datum inspectie : 31-01-2022 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 08-02-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 08-02-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 08-02-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 08-02-2022 

 


