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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.
Tijdens dit onderzoek zijn niet alle items beoordeeld, omdat er sprake is van risicogestuurd
toezicht. Op basis van het model risicoprofiel zijn de onderzoeksactiviteiten bepaald. Deze
onderzoeksactiviteiten richten zich primair op de kwaliteit van de dagelijkse praktijk, aangevuld
met een aantal nieuwe items behorend bij de nieuwe kwaliteitseisen waar de houder in het kader
van de wetswijziging per 1 januari 2018 aan dient te voldoen.
De toezichthouder heeft tijdens het locatiebezoek de praktijk geobserveerd, enkele documenten
ingezien en gesproken met de aanwezige beroepskrachten. Na het onderzoek is er per mail contact
geweest met de medewerker kwaliteitszorg. Zij heeft een aantal documenten nagestuurd ter
beoordeling.

Beschouwing
Deze beschouwing beschrijft de resultaten van dit onderzoek. Na de feiten over het kindercentrum
(en de inspectiegeschiedenis), volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden elders in het
rapport per domein verder uitgewerkt.
Feiten over de buitenschoolse opvang:
Buitenschoolse opvang Joannes, onderdeel van de Nieuwe Maan BV, is gevestigd in
basisschool Joannes te Groessen. De locatie maakt gebruik van een eigen basisgroepsruimte, de
centrale hal van school en de gymzaal. In deze basisschool is ook een kindercentrum van dezelfde
houder gevestigd.
Op de buitenschoolse opvang worden maximaal 40 kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar
opgevangen verdeeld over 4 groepen.
Inspectiegeschiedenis
Tijdens het jaarlijkse onderzoek in 2015, 2016 en 2017 werd aan alle getoetste voorwaarden
voldaan.
Bevindingen op hoofdlijnen
Het onderzoek heeft in een prettige sfeer plaatsgevonden. Tijdens het gesprek met
de kwaliteitsmedewerker blijkt dat zij al geruime tijd bezig is met de wetswijzigingen die per 1
januari 2018 zijn ingetreden.
Herstelaanbod:
Het doel van het herstelaanbod is om op informele wijze en zonder gebruikmaking van handhaving
een eventuele tekortkoming te herstellen of te beëindigen.
Tijdens het onderzoek werd niet voldaan aan alle items binnen het volgende domein:

Veiligheid en gezondheid
De houder heeft gebruik gemaakt van het herstelaanbod en binnen de gestelde termijn de
aangepaste documenten aan de toezichthouder gestuurd. De toezichthouder heeft op 31 mei de
locatie opnieuw bezocht om de kennis van het beleid veiligheid en gezondheid opnieuw te
beoordelen.
Conclusie:
Uit het huidige onderzoek kan geconcludeerd worden dat de houder, na herstelaanbod, voldoet
aan de getoetste voorwaarden uit de Wet kinderopvang.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
De houder van een kindercentrum is verantwoordelijk voor het voeren van een zodanig
pedagogisch beleid dat een en ander redelijkerwijs leidt tot verantwoorde kinderopvang. De houder
draagt er zorg voor dat het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan, waarin de
voor dat kindercentrum kenmerkende visie op de omgang met kinderen is beschreven. De houder
draagt er verder zorg voor dat personen werkzaam bij een kindercentrum in de praktijk handelen
naar het door de houder vastgestelde pedagogisch beleidsplan.
Naast de inhoudelijke beoordeling van pedagogisch beleidsplan, is de pedagogische praktijk
geobserveerd en beoordeeld.
Pedagogisch beleid
De houder heeft een algemeen pedagogisch beleidsplan van Kinderopvang Zonnekinderen
opgesteld. Daarnaast is een locatiespecifiek praktijkplan geschreven voor buitenschoolse opvang
Joannes.
De toezichthouder heeft dit document onderzocht en beoordeeld op basis van onder andere de
volgende nieuwe wettelijk vastgelegde onderdelen per 1 januari 2018:

op welke wijze invulling wordt gegeven aan verantwoorde buitenschoolse opvang.

de wijze waarop bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden
gesignaleerd en ouders worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere
ondersteuning.

vormgeving mentorschap.

de aard en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de basisgroep kunnen verlaten.

beschrijving van de taken die stagiaires in de buitenschoolse opvang kunnen uitvoeren en de
wijze waarop zij hierbij worden begeleid.
Conclusie
Het pedagogisch beleids- en werkplan voldoen aan de gestelde voorwaarden.
Verantwoorde buitenschoolse opvang
Inleiding
De wijze waarop de houder ervoor zorgt dat op de locatie sprake is van verantwoorde
kinderopvang, is op basis van een observatie en een interview met een beroepskracht onderzocht.
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het veldinstrument
‘observatie kindercentrum’ (opgesteld door GGD GHOR Nederland, versie januari 2015). Dit
veldinstrument is gebaseerd op de vier onderstaande pedagogische basisdoelen uit de Wet
Kinderopvang geldend voor alle kinderen in de kinderopvang (Riksen Walraven 2000; van
IJzendoorn e.a. 2004):

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;

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;

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;
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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.

Per basisdoel staat in het veldinstrument ‘observatie kindercentrum’ een aantal observatiecriteria
waar de toezichthouder op let tijdens de observatie. Aan de hand van indicatoren uit dit
veldinstrument heeft de toezichthouder de pedagogische praktijk beoordeeld. Indicatoren uit dit
veldinstrument worden cursief weergegeven.
Alle basisdoelen zijn tijdens de observatie duidelijk waargenomen. Vier basisdoelen worden middels
een voorbeeld uit de praktijk hieronder beschreven.
Emotionele veiligheid:
Begroeten
Elk kind wordt individueel begroet, op school of bij binnenkomst; beroepskrachten doen dit op een
enthousiaste en persoonlijke manier.
Als de kinderen uit school komen, melden ze bij de beroepskracht dat ze er zijn. De kinderen
worden enthousiast begroet door de beroepskracht en zij vraagt hoe de dag op school is geweest
en hoe het met de kinderen gaat. De kinderen vertellen enthousiast hun verhaal.
Energie en sfeer
Er is een aangename sfeer in de groep. De meeste kinderen tonen in hun gedrag dat ze zich op
hun gemak voelen.
De sfeer in de groep is ontspannen. De kinderen voeren gesprekjes met elkaar en maken grapjes.
Tijdens het buitenspelen spelen de kinderen in diverse groepjes samen.
Ontwikkeling van persoonlijke competenties:
Buitenactiviteiten
Kinderen gaan dagelijks naar buiten. In de buitenruimte is spelmateriaal aanwezig dat aanzet tot
individueel en gezamenlijk spel. (...)
Nadat de kinderen zich uit school hebben aangemeld bij de beroepskracht, gaan zij buiten spelen.
De buitenschoolse opvang maakt tijdelijk gebruik van de buitenruimte van de kleuters, omdat het
eigen plein wordt heringericht. De buitenruimte kent een aantal avontuurlijke speelplekken zoals
bijvoorbeeld:

klimbomen

klimtoestel

schommels

zandbak
Ook zijn er diverse materialen zoals fietsen en ballen beschikbaar.
Ontwikkeling van sociale competenties:
Empathie
De beroepskrachten benutten emotievolle (spannende, verdrietige en blije) momenten om kinderen
te leren om emoties te delen en te verwoorden. (...)
Er is een incident bij de glijbaan. Een kind dat onderaan de glijbaan zit, moet huilen. De
beroepskracht haalt de betrokken kinderen erbij en vraagt: "Wat ging er mis?" De kinderen
vertellen dat er sprake was van duwen bij de glijbaan en een kind heeft de mond bezeerd. De
beroepskracht zegt geruststellend: "Eens even kijken hoe het met de tanden gaat." Er was geen
schade aan het gebit. De beroepskracht herinnert de kinderen aan de afspraak dat er niet geduwd
mag worden bij de glijbaan en vervolgens spelen de kinderen weer verder.
Overdracht normen en waarden:
Eenduidig handelen
Beroepskrachten hanteren de afspraken, regels en omgangsvormen op eenduidige en consequente
wijze. Daarbij blijven zij rekening houden met de situatie; hun optreden sluit aan bij gedrag en
behoefte van individuele kinderen.
Op het moment dat het nodig is herhalen de beroepskrachten regels en afspraken. Hierin zijn zij
duidelijk en stellen grenzen.
Conclusie
Op basis van onder ander bovenstaande observaties en de interviews met de beroepskrachten kan
geconcludeerd worden dat de houder zorg draagt voor de uitvoering van het pedagogisch
beleidsplan. Er wordt pedagogisch verantwoorde dagopvang geboden.
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Gebruikte bronnen:

Interview (beroepskrachten)

Observaties

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch werkplan
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Personeel en groepen
Binnen dit domein zijn de pedagogisch medewerkers gecontroleerd op een passende
beroepskwalificatie en een geldige verklaring omtrent het gedrag.
De beroepskracht-kindratio en de stamgroepen zijn gecontroleerd aan de hand van roosters,
presentielijsten en bezettingslijsten. Beoordeeld is of de praktijk met de theorie overeenkomt.
Eveneens is binnen dit domein gekeken of de voorgeschreven voertaal wordt gebruikt.
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
Van vier beroepskrachten en een stagiaire is de verklaring omtrent het gedrag ingezien. Zij
beschikken allen over een verklaring omtrent het gedrag die voldoet aan de gestelde eisen.
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen
De vier aanwezige beroepskrachten beschikken allen over een juiste beroepskwalificatie.
Aantal beroepskrachten
Ten tijde van de inspectie worden er voldoende beroepskrachten ingezet in relatie tot het aantal
aanwezige kinderen. Er is sprake vier basisgroepen. In iedere basisgroep waren maximaal 10
kinderen aanwezig en was er één beroepskracht werkzaam.
Stabiliteit van de opvang voor kinderen
De opvang vindt plaats in vier basisgroepen:
Naam groep
Blauw
Paars
Turkoois
Groen

Aantal op te vangen kinderen
10
10
10
10

Leeftijd
4 - 12
4 - 12
4 - 12
7 - 12

van de kinderen
jaar
jaar
jaar
jaar

Conclusie:
Aan de voorwaarden wordt voldaan.

Gebruikte bronnen:

Interview (beroepskrachten)

Observaties

Verklaringen omtrent het gedrag

Diploma's beroepskrachten
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Veiligheid en gezondheid
Binnen dit domein heeft de toezichthouder de werkwijze in de praktijk betreffende veiligheid en
gezondheid beoordeeld.
Daarnaast is de aanwezigheid van een volwassene met een geldig kinder-EHBO bewijsstuk
getoetst.
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
Per 1 januari 2018 dient er gedurende de opvang te allen tijde ten minste één volwassene
aanwezig te zijn die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen.
Op basis van het personeelsrooster en de EHBO-certificaten is beoordeeld dat er aan de gestelde
kwaliteitseis wordt voldaan.
De houder heeft een beleid veiligheid en gezondheid opgesteld voor buitenschoolse opvang en
kindercentrum Joannes. Dit beleid voldoet aan de gestelde eisen.
Tijdens het interview met beroepskrachten is gebleken dat zij niet op de hoogte zijn van het nieuw
vastgestelde beleid veiligheid en gezondheid.
Herstelaanbod:
De toezichthouder heeft middels een herstelaanbod de houder de gelegenheid te geven de
beroepskrachten te informeren over het nieuwe vastgestelde beleid veiligheid en gezondheid.
De buitenschoolse opvang maakt tijdelijk gebruik van de buitenruimte van de onderbouw. De
beroepskrachten weten niet of de risico's in deze buitenruimte zijn geïnventariseerd en wat de
uitkomsten hiervan zijn. Zij zijn niet op de hoogte van afspraken op het gebied van veiligheid en
gezondheid.
Op 31 mei heeft de toezichthouder de locatie opnieuw bezocht. Op basis van een interview met
de aanwezige beroepskracht kan worden geconstateerd dat beroepskrachten voldoende
zijn geïnformeerd over het nieuwe beleid veiligheid en gezondheid.
Opmerking toezichthouder:
Kinderopvang Zonnekinderen werkt met coaches op het gebied van natuur, cultuur, sport en
multimedia. Deze coaches zijn in vaste dienst en werken in een regio op diverse locaties, waar zij
een activiteit op maat aanbieden. Tijdens de inspectie is geconstateerd dat coaches over het
algemeen zeer minimaal op de hoogte zijn van locatie-specifieke beleidsplannen.
Conclusie
De houder voldoet na hersteltermijn aan de getoetste voorwaarden.

Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke

Interview (beroepskrachten)

Beleid veiligheid en gezondheid
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder draagt er zorg voor dat
in de buitenschoolse opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld.
(art 1.49 lid 1 en 2, 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop
invulling wordt gegeven aan de aspecten van verantwoorde buitenschoolse opvang, bedoeld in
artikel 11 van het Besluit kwaliteit kinderopvang.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving de wijze waarop
bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders
worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de
mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind met de ouders bespreekt en de
wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke beroepskracht de mentor is
van het kind.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder b 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 minimum aantal
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 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder a 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)

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de taken
die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de buitenschoolse opvang kunnen
uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang)

Verantwoorde buitenschoolse opvang
In het kader van het bieden van verantwoorde buitenschoolse opvang, draagt de houder 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 veranderende 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)
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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 een kindercentrum;
b. 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;
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum
exploiteert en waar kinderen worden opgevangen;
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over
de kinderen die worden opgevangen;
e. 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.
Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e
ingeschreven in het personenregister kinderopvang, bedoeld in artikel 1.48d van de Wet. De
verklaring omtrent het gedrag is bij inschrijving in het personenregister kinderopvang niet ouder
dan twee maanden.
Voor personen die op 28 februari 2018 op basis van de artikelen 9a en 9b van het Besluit landelijk
register kinderopvang en register buitenlandse kinderopvang (zoals dat geldt op 28 februari 2018)
continu worden gescreend geldt een overgangsbepaling en verwerkt de minister de gegevens in
het personenregister kinderopvang in de periode die loopt van 1 maart 2018 tot 1 juli 2018.
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang; art 17d Regeling Wet kinderopvang; art 18a Besluit landelijk register
kinderopvang, register buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang)

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen
Beroepskrachten en beroepskrachten meertalige buitenschoolse opvang beschikken over een voor
de werkzaamheden passende opleiding en bewijsstukken. De beroepskwalificatie-eisen en
bewijsstukken die voor beroepskrachten worden genoemd in de meest recent aangevangen cao
kinderopvang en de cao welzijn en maatschappelijke dienstverlening (cao sociaal werk), worden
aangemerkt als beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken voor een passende opleiding.
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 Wet kinderopvang; art 15 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9a lid 1 en 2
Regeling Wet kinderopvang)

De inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs geschiedt overeenkomstig de voorwaarden
opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang en de cao welzijn en
maatschappelijke dienstverlening (cao sociaal werk), met dien verstande dat gedurende de
buitenschoolse opvang maximaal een derde deel van het totaal minimaal aantal op het
kindercentrum in te zetten beroepskrachten, bestaat uit beroepskrachten in opleiding of stagiairs.
Het minimaal op het kindercentrum in te zetten beroepskrachten wordt gevormd door de optelsom
van het op grond van artikel 16 van het Besluit kwaliteit kinderopvang minimaal aantal in te zetten
beroepskrachten op de afzonderlijke basisgroepen.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2 en 8 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9c Regeling Wet
kinderopvang)
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Aantal beroepskrachten
De verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige
kinderen in een basisgroep (beroepskracht-kindratio) wordt bepaald op grond van tabel 2 in bijlage
1a, onderdeel b bij het besluit en de daarbij behorende rekenregels.
Gebruik kan worden gemaakt van de rekentool op de website www.1ratio.nl
In afwijking hiervan kunnen voor en na de dagelijkse schooltijd alsmede gedurende vrije middagen
van de basisschool voor ten hoogste een half uur per dag minder beroepskrachten worden ingezet,
met dien verstande dat ten minste de helft van het aantal beroepskrachten wordt ingezet.
Indien bij buitenschoolse opvang per dag ten minste tien aaneengesloten uren opvang wordt
geboden, kunnen, op vrije dagen van de basisschool of tijdens de schoolvakanties, in afwijking van
het aantal minimaal in te zetten beroepskrachten, voor ten hoogste drie uren per dag minder
beroepskrachten worden ingezet. Dit met inachtneming van de in het pedagogisch beleidsplan
vastgestelde tijden waarop minder beroepskrachten kunnen worden ingezet dan minimaal vereist
op grond van de beroepskracht-kindratio alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan
wordt afgeweken.
Gedurende de uren dat minder beroepskrachten worden ingezet wordt ten minste de helft van het
aantal vereiste beroepskrachten ingezet. De afwijkende inzet kan op de dagen van de week
verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder a en 16 lid 1, 2 en 4 Besluit kwaliteit
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 1a, onderdeel b van het Besluit kwaliteit kinderopvang.
Het vereiste van opvang in één basisgroep geldt niet:
- indien kinderen bij activiteiten als beschreven in het pedagogisch beleidsplan de basisgroep
verlaten;
- indien met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders het kind gedurende een
tussen houder en ouders overeengekomen periode worden opgevangen in één andere basisgroep
dan de vaste basisgroep.
De eis ten aanzien van de maximale groepsgrootte geldt niet indien kinderen bij activiteiten als
beschreven in het pedagogisch beleidsplan de groep verlaten.
(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 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 art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)

De houder draagt er zorg voor dat er gedurende de buitenschoolse opvang te allen tijde ten minste
één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen
conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere regels.
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 8
Regeling Wet kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen

: IKC Joannes (BSO)
: http://www.zonnekindereren.nl
: 40

Gegevens houder
Naam houder
Adres houder
Postcode en plaats
Website
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

:
:
:
:
:
:

Nieuwe Maan B.V.
Babberichseweg 23
6901JV Zevenaar
www.zonnnekinderen.nl
52543099
Ja

Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Onderzoek uitgevoerd door

:
:
:
:
:

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden
Postbus 5364
6802EJ ARNHEM
0800-8446000
Annemarie van Alst

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Duiven
: Postbus 6
: 6920AA DUIVEN

Gegevens toezicht

Planning
Datum inspectie
Opstellen concept inspectierapport
Zienswijze houder
Vaststelling inspectierapport
Verzenden inspectierapport naar houder
Verzenden inspectierapport naar
gemeente
Openbaar maken inspectierapport

:
:
:
:
:
:

03-04-2018
06-06-2018
13-06-2018
21-06-2018
21-06-2018
21-06-2018

: 28-06-2018
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
Zienswijze bij inspectierapport BSO - IKC Joannes in Groessen (inspectiebezoek d.d. 3 april 2018)
Op 3 april 2018 heeft een onaangekondigd inspectiebezoek plaatsgevonden op de BSO locatie van
IKC Joannes in Groessen. Het bezoek en het contact met de toezichthouder is op prettige wijze
verlopen.
Middels het herstelaanbod hebben wij alsnog kunnen voldoen aan de voorwaarde m.b.t. het beleid
Veiligheid & Gezondheid.
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