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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.
Beschouwing
Op 11 juni 2018 heeft GGD Kennemerland in opdracht van de gemeente Velsen een
onaangekondigd jaarlijks onderzoek uitgevoerd bij BSO ‘t Kwakersnest locatie Velserbroek.
Tijdens dit risico gestuurde onderzoek zijn enkele items en voorwaarden, die verder zijn uitgewerkt
in dit rapport, uit de Wet kinderopvang getoetst.
In de beschouwing staan de resultaten van het uitgevoerde onderzoek. Na de feiten over
‘t Kwakersnest Velserbroek volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden elders in het
rapport per domein verder uitgewerkt.
Feiten over BSO Kwakersnest Velserbroek
De buitenschoolse opvang is gevestigd in basisschool ‘de Rozenbeek’ in Velserbroek.
De BSO heeft de beschikking over drie eigen BSO lokalen in de basisschool. Daarnaast maken zij
gebruik van de aula een gang en een eigen keuken.
De BSO is een van de locaties van kinderopvang ’t Kwakersnest. Deze organisatie heeft drie BSO
locaties en één gastouderbureau in de gemeente Velsen.
BSO ’t Kwakersnest Velserbroek biedt opvang aan kinderen van vier tot dertien jaar, de locatie
staat geregistreerd in het LRK met 45 kindplaatsen.
Houder heeft bij de gemeente Velsen een aanvraag ingediend voor een wijziging om per
1 september 2018 van 45 naar 50 kindplaatsen te gaan in het LRK.
Tijdens dit onderzoek is het verzoek tot uitbreiding van het aantal kindplaatsen in het landelijk
register kinderopvang meegenomen.
Belangrijkste bevindingen
Tijdens het jaarlijkse onderzoek is geconstateerd dat de volgende voorwaarde onvoldoende is
nageleefd:
o De inhoud van het pedagogisch beleidsplan van de houder voldoet niet volle dig aan de
gestelde voorwaarden uit de wet kinderopvang.
o De inhoud van het beleid veiligheid en gezondheid voldoet niet volledig aan de gestelde
voorwaarden uit de wet kinderopvang.
Zie voor een nadere toelichting het betreffende item in het inspectierapport.
In verband met de aanvraag voor uitbreiding van het aantal kindplaatsen in het landelijk register
kinderopvang is tijdens dit onderzoek tevens gekeken naar de accommodatie en inrichting en de
beschrijving van het aantal basisgroepen in het pedagogisch beleid. Geconcludeerd kan worden dat
de houder voldoet aan de voorwaarden om deze uitbreiding te laten plaatsvinden. De wijziging van
het aantal kindplaatsen in het landelijk register kinderopvang kan van 45 naar 50 kindplaatsen
plaatsvinden.
Herstelaanbod 2018
Tijdens het onderzoek is de houder de mogelijkheid aangeboden om een herstelafspraak te maken.
De houder heeft gebruik gemaakt van deze mogelijkheid.
Na herbeoordeling blijkt dat na de genomen herstelmaatregelen het pedagogisch beleidsplan en
het beleid veiligheid en gezondheid voldoen aan de gestelde voorwaarden.
Houder voldoet aan alle voor dit onderzoek getoetste voorwaarden uit de wet kinderopvang.

De houder heeft gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen en deze is
ongewijzigd toegevoegd aan het inspectierapport.
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Advies aan College van B&W
Geen handhaving. De toezichthouder adviseert de gemeente het inspectierapport verder af te
handelen conform het gemeentelijk beleid.
BSO ’t Kwakersnest Velserbroek kan in het landelijk register met 50 kindplaatsen worden
opgenomen.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Dit hoofdstuk beschrijft de bevindingen en observaties bij het domein Pedagogisch klimaat. Daarna
volgt een oordeel op basis van de wettelijke voorwaarden.
Tijdens het onderzoek is het pedagogisch beleid en de pedagogische praktijk getoetst.
Pedagogisch beleid
Er is een pedagogisch beleidsplan opgesteld.
Uit een gesprek met de beroepskracht en de observatie in de praktijk blijkt dat de beroepskrachten
handelen volgens de uitgangspunten en werkinstructies in het pedagogisch beleidsplan.
De inhoud van het pedagogisch beleid voldeed niet aan de voorwaarden.
Een aantal onderwerpen stonden niet of onvoldoende concreet omschreven.
De toezichthouder heeft de houder tijdens het onderzoek de mogelijkheid geboden om een
herstelafspraak te maken. De houder heeft gebruik gemaakt va n deze mogelijkheid en het
pedagogisch beleidsplan aangepast.
Na genomen herstelmaatregelen voldoet de houder aan de voorwaarden.
Verantwoorde dagopvang
Het bieden van verantwoorde dagopvang
Een houder van een kindercentrum biedt verantwoorde kinderopvang, waaronder wordt verstaan
het in een veilige en gezonde omgeving bieden van emotionele veiligheid aan kinderen, het
bevorderen van de persoonlijke en sociale competentie van kinderen en de socialisatie van
kinderen door overdracht van algemeen aanvaarde waarden en normen. (artikel 1.49 lid 1 Wet
kinderopvang)
Het oordeel van de toezichthouder ten aanzien van de verantwoorde dagopvang is tot stand
gekomen door een veelheid aan waarnemingen tijdens de observatie van de pedagogische praktijk.
Voor deze observatie maakt de toezichthouder gebruik van het ‘Veldinstrument observatie
kindercentrum’, opgesteld door GGD/GHOR Nederland (versie januari 2015).
De observatie van de pedagogische praktijk heeft plaatsgevonden tijdens het uit school komen en
het eten/drinken.
Op buitenschoolse opvang ‘Kwakersnest Velserbroek’ wordt het bieden van verantwoorde
dagopvang voldoende gewaarborgd.
In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder er in ieder geval zorg
voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin kinderen zich bevinden, uitvoering
wordt gegeven aan de onderstaande vier pedagogische basisdoelen uit de Wet Kinderopvang.
In het kindercentrum wordt op een sensitieve en responsieve manier met de kinderen omgegaan
en er wordt respect voor de autonomie van kinderen getoond. Grenzen worden gesteld aan en
structuur wordt geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en
geborgen kunnen voelen.
Praktijkvoorbeeld:
De beroepskrachten reageren op een onts pannen en warme manier op de kinderen. Aan tafel
voeren de beroepskrachten gesprekjes met de kinderen waarin persoonlijke informatie over de
kinderen gebruikt wordt in het gesprek.
De beroepskrachten sluiten aan bij de kinderen. Er zit een nieuw kind op d e BSO. Hij weet nog niet
zo goed hoe de dingen in zijn werk gaan. De beroepskracht signaleert dit bij het kind en legt uit
wat er gaat gebeuren in de middag.
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Kinderen worden spelenderwijs 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.
Praktijkvoorbeeld:
Het activiteitenaanbod op de BSO is doelgericht. Er wordt gewerkt met een programma
‘Startblokken’ Dit programma staat voor een brede aanpak. Spel als basis en de beroepskrachten
die meedoen op het juiste moment om het spel te stimuleren of door de voorwaarden die nodig
zijn te faciliteren.
Er worden spelactiviteiten en onderwerpen gekozen uit het leven van alledag.
Op dit moment is het thema ‘onder water’. Kinderen hebben zelf voor dit thema gekozen en via
een zogenaamd ‘woorden web’ hebben de kinderen samen bedacht en opgeschreven welke
activiteiten ze willen doen die gerelateerd zijn aan dit thema.
Kinderen gaan bezig met het maken van een zeemeermin, er hangt al een octopus, er zijn
schelpen om creatieve werkjes van te maken, aan tafel tijdens het eten en drinken wordt
gesproken over het maken van een vissenbord i.p.v. een ganzenbord spel.
Kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en
vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat stellen steeds zelfstandiger relaties
met anderen op te bouwen en te onderhouden.
Praktijkvoorbeeld:
De beroepskrachten stimuleren de kinderen zich medeverantwoordelijk te voelen voor elkaar.
De beroepskracht vraagt aan een kind als hij limonade voor zichzelf pakt of hij heeft gevraagd of
de andere kinderen, die rondom hem staan, dat misschien ook willen. De beroepskracht geeft aan
dat zij kinderen willen leren om een beetje oog voor elkaar te ontwikkelen.
De beroepskrachten benutten verschillende momenten om met elkaar te delen.
Een van de beroepskrachten is jarig geweest. Een aantal kinderen hebben een cadeautje voor haar
gemaakt. Als de kinderen buiten zijn wordt dit gevierd met alle kinderen samen. Er wordt
gezongen, ( zelfgemaakte) cadeautjes gegeven en de beroepskracht deelt een traktatie uit.
De 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.
Praktijkvoorbeeld:
Regels op de BSO worden uitgelegd. Zo is het de gewoonte om na het eten zelf je beker zelf naar
de keuken te brengen, als een kind dit vergeet wordt hij eraan herinnert door de beroepskracht.
Een andere regel is dat je als je samen bent niet te hard doorelkaar heen moet praten omdat je
elkaar dan niet meer kunnen verstaan. De beroepskracht wijst de kinderen hierop als dit gebeurt.
De oudste kinderen krijgen wat meer verantwoordelijkheid die past bij hun leeftijd en kunnen.
Deze kinderen krijgen een zelfstandigheidsverklaring. Afspraken over tot hoever deze
verantwoording reikt worden met de kinderen gemaakt en eventueel bijgesteld wanneer de
kinderen zich hier niet aan houden.
Als de 8 plus kinderen naar buiten gaan om te voetvallen is het de gewoonte om één kind
verantwoordelijk te maken voor het terug brengen van de voetbal na het spel. Er is een systeem
voorgemaakt en kinderen weten hoe dit werkt.
Gebruikte bronnen:







Interview houder en beroepskracht
Observaties van pedagogische praktijk
Website www.kwakersnest-kinderopvang.nl
Pedagogisch beleidsplan 2018
Aanbod met methode ’Startblokken’
Observatie formulier voor de mentoren
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Personeel en groepen
Dit hoofdstuk beschrijft de bevindingen en observaties bij het domein ‘Personeel en groepen’.
Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke voorwaarden.
De voorziening kan maximaal 45 kinderen opvangen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. Tijdens het
onderzoek zijn er 3 basisgroepen.
Er zijn 4 vaste beroepskrachten. Zij werken volgens een vastgesteld personeelsrooster. De houder
werkt ook regelmatig op de groep.
Op het moment van de inspectie worden geen stagiaires ingezet.
Verklaring omtrent het gedrag
De toetsing van de verklaringen omtrent het gedrag is gebaseerd op een steekproef. De steekproef
is gehouden onder de personen die tijdens het onderzoek aanwezig zijn.
Alle medewerkers uit de steekproef beschikken over een verklaring omtrent het gedrag die voldoet
aan de gestelde eisen.
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen
De toetsing van de beroepskwalificatie is gebaseerd op een steekproef. De steekproef is gehouden
onder de beroepskrachten die tijdens het onderzoek aanwezig zijn.
Alle beroepskrachten uit de steekproef beschikken over een passende beroepskwalificatie zoals
opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang of cao welzijn en maatschappelijke
dienstverlening.
Aantal beroepskrachten
Op de dag van het uitgevoerde onderzoek zijn er 38 kinderen aanwezig en er zijn vier
beroepskrachten aanwezig plus een boventallig ingezette medewerker.
Aan de beroepskracht-kindratio wordt voldaan.
Stabiliteit van de opvang voor kinderen
De opvang vindt plaats in drie basisgroepen. De basisgroepen bestaan uit maximaal 20 kinderen.
Kinderen worden alleen met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders in een
overeengekomen periode in één andere basisgroep opgevangen.
Op de dag van het uitgevoerde onderzoek wordt aan de getoetste voorwaarden vold aan.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en beroepskracht

Observaties

Verklaringen omtrent het gedrag (van de aanwezige beroepskrachten en houder)

Diploma's beroepskrachten (van de aanwezige beroepskrachten)

Presentielijsten (de week van inspectie)

Personeelsrooster (de week van inspectie)

Document aantoonbaar Pabostudente 4 e jaar

Arbeidsovereenkomst

Schriftelijke overeenkomst
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Veiligheid en gezondheid
Dit hoofdstuk beschrijft de bevindingen bij het domein ‘Veiligheid en gezondheid’.
Per item worden eerst de bevindingen beschreven.
Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke voorwaarden.
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De inhoud van het beleid veiligheid en gezondheid voldeed niet aan de voorwaarden.
Een aantal onderwerpen stonden niet of onvoldoende concreet omschreven.
De toezichthouder heeft de houder tijdens het onderzoek de mogelijkheid geboden om een
herstelafspraak te maken. De houder heeft gebruik gemaakt van deze mogelijkheid en het beleid
veiligheid en gezondheid aangepast.
Na genomen herstelmaatregel voldoet de houder aan de voorwaarden.
De houder heeft actueel beleid opgesteld dat ertoe leidt dat de veiligheid en de gezondheid van de
kinderen wordt gewaarborgd. Dit beleid is schriftelijk vastgesteld en de houder verklaart dat hij dit
beleid evalueert, en indien nodig actualiseert.
De houder draagt er zorg voor dat er in de buitenschoolse opvang conform het veiligheids- en
gezondheidsbeleid wordt gehandeld. Het beleid bevat een plan van aanpak.
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid bevat een concrete beschrijving van de risico’s binnen de bso
en er wordt ingegaan op de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid en
gezondheid van de kinderen. Tevens wordt beschreven op welke wijze kinderen geleerd wordt om
te gaan met risico’s waarvan de gevolgen voor veiligheid en gezondheid beperkt zijn.
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een beschrijving in algemene zin van de wijze waarop
kinderen wordt geleerd om te gaan op grensoverschrijdend gedrag.
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is
aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen.
Tevens wordt er beschreven hoe er om wordt gegaan met het risico op grensoverschrijdend gedrag
door beroepskrachten en overige aanwezige volwassenen en kinderen.
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid bevat de regels en richtlijnen over het omgaan en inzetten
van de achterwacht of (indien van toepassing) mogelijke ondersteuning door tweede volwassene.
Houder is ervan op de hoogte dat er gedurende de buitenschoolse opvang te allen tijde ten minste
één volwassene aanwezig is die beschikt over een certificaat eerste hulp aan kinderen.
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid beschrijft op we lke wijze het beleid inzichtelijk is voor de
beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en beroepskracht

Beleidsplan Veiligheid en gezondheid 2018

EHBO-certificaten van vijf vaste beroepskrachten

Huisregels Veiligheid en gezondheid

Plattegrond
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Accommodatie
De inhoud van dit domein beschrijft de bevindingen over de onderwerpen 'Accommodatie en
inrichting'.
BSO ’t Kwakersnest Velserbroek is voornemens het aantal kindplaatsen uit te breiden van 45 naar
50 kindplaatsen.
Eisen aan ruimtes
Er is voldoende binnenspeelruimte beschikbaar voor 50 kinderen.
(per aanwezig kind ten minste 3,5m² vaste binnenspeelruimte )
De BSO heeft de volgende ruimte tot haar beschikking in basisschool ‘de Rozenbeek’ .
De afmetingen zijn:
1 lokaal van 65 m²
1 lokaal van 65 m²
1 ruimte van 20 m²
Een aula van 80 m²
Een gang en keuken van 24 m²
De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de o p
te vangen kinderen.
De BSO heeft de beschikking over een aangrenzende buitenspeelruimte .
Men maakt gebruik van het speelplein van basisschool ‘de Rozenbeek’ .
Er is ruim voldoende vierkante meter buitenspeelruimte beschikbaar per aanwezig per kind.
(per in aanwezig kind ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte )
De BSO maakt gebruik van los buitenspel materiaal.
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden.
Gebruikte bronnen:

Interview houder

Observaties van binnen en buitenruimten

Pedagogisch beleidsplan versie juni 2018

Plattegrond
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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 ten minste een concrete beschrijving van de w erkwijze,
maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop
kinderen kunnen wennen aan een nieuwe basisgroep waarin zij zullen worden opgevangen.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder e 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 het beleid
ten aanzien van het gebruik kunnen maken van buitenschoolse opvang gedurende extra dagdelen.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder c 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)

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de
omgang met de basisgroep bij activiteiten in groepen groter dan dertig kinderen.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de wijze
waarop meertalige buitenschoolse opvang in het kindercentrum wordt vormgegeven.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder f Besluit kwaliteit kinderopvang)
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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)

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 woo nadres.
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; a rt 18a Besluit landelijk register
kinderopvang, register buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang)

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling op basis van het
burgerservicenummer, met de in artikel 1.50 derde lid van de W et genoemde personen inclusief
hemzelf.
(art 1.48d lid 2 en 3 Wet kinderopvang)

Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de Wet in het
personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn
werkzaamheden aanvangen.
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang)
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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)

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 veilig heid 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 of voorgenomen houder 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 art 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 er zorg voor draagt dat het veiligheids - en gezondheidsbeleid samen met de
beroepskrachten een continue proces is van het vormen van beleid, implementeren, evalueren en
actualiseren.
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de
opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich meebrengt, waarbij in ieder
geval wordt ingegaan op:
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen;
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen;
- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding,
stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen.
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is
aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen,
teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het
risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich
verwezenlijken.
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang)
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Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een beschrijving in algemene zin van de wijze waarop
kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen voor de veiligheid en
gezondheid van kinderen beperkt zijn en welke derhalve niet zijn aan te merken als voornaamste
risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid en gezondheid en als risico op
grensoverschrijdend gedrag.
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de
houder er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en gezondheidsbeleid en de evaluaties
daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiairs,
vrijwilligers en ouders.

(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van
de wijze waarop de achterwacht is geregeld indien er met inachtneming van de beroepskracht kindratio of bij het afwijken van de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten op
grond van de beroepskracht-kindratio, slechts een beroepskracht op het kindercentrum aanwezig
is.

(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder f en art 16 lid 5 en 6 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 Be sluit kwaliteit kinderopvang; art 8
Regeling Wet 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 10 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste stamgroepruimte. Een kindercentrum
beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind.
Passend voor spelactiviteiten ingerichte binnenruimtes buiten de stamgroepruimte worden naar
evenredigheid aan de groepen van het kindercentrum toebedeeld.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum
aanwezig kind. De buitenspeelruimte is voor kinderen in de leeftijd tot twee jaar aangrenzend aan
het kindercentrum. Voor kinderen van twee jaar of ouder is de buitenspeelruimte bij voorkeur
aangrenzend aan het kindercentrum, maar in ieder geval aangrenzend aan het gebouw waarin het
kindercentrum is gevestigd.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 11-06-2018
BSO 't Kwakersnest Velserbroek te Velserbroek

13 van 15

Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Vestigingsnummer KvK
Aantal kindplaatsen

: BSO 't Kwakersnest Velserbroek
: 000007875940
: 45

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

:
:
:
:
:

't Kwakersnest B.V.
Postbus 2111
1990AC Velserbroek
69078920
Ja

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

:
:
:
:
:

GGD Kennemerland
Postbus 5514
2000GM Haarlem
023-5159500
M. Sperling

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Velsen
: Postbus 465
: 1970AL IJMUIDEN

Gegevens toezicht

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

:
:
:
:
:

11-06-2018
13-06-2018
17-07-2018
17-07-2018
17-07-2018

: 17-07-2018
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum

Beste mevrouw Sperling ,
Dank voor uw aanbevelingen ten aanzien van de nieuwe wet kinderopvang IKK.
Wij hebben ons beleid aangepast en gebruik gemaakt van het herstelaanbod.
Wij zijn blij dat wij kunnen uitbreiden op locatie, en nu aan alle eisen van de nieuwe wet
kinderopvang ( IKK) voldoen.
Met vriendelijke groet,
Loes Holtslag van Westerop
Directeur Kinderopvang
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