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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 rapport is tot stand gekomen door onderzoek op basis van risico-gestuurd toezicht.
Om meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken werken de GGD 'en in
Nederland volgens een model voor risico gestuurd toezicht. Dit betekent dat er intensiever
onderzoek wordt verricht waar nodig is en minder waar het kan. Met als doel de kwaliteit in de
kinderopvang te verbeteren.
Beschouwing
BSO Huize Hoogakker is gehuisvest in het buitengebied van Huisseling (Ravenstein).
Er wordt nauw samengewerkt met de peuteropvang De Madelief, zoals uitwisseling van
beroepskrachten en het samenvoegen van de groepen in de vakantieperiode. De BSO biedt veel
ruimte voor de kinderen.
De opvang vindt plaats in een stamgroep van 20 kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar.
Inspectiegeschiedenis
2015
20-10-2015 jaarlijks onderzoek op beperkte voorwaarden: tekortkomingen geconstateerd op het
domein personeel en groepen.
2016
08-03-2016: jaarlijks onderzoek op beperkte voorwaarden, overtredingen op het domein
oudercommissie.
2017
02-02-2017: jaarlijks onderzoek op beperkte voorwaarden, 1 overtredingen betreffende de
meldcode kindermishandeling welke binnen het herstelaanbod hersteld is.
Inspectie 6 september 2018
Op donderdag 6 september heeft er een onaangekondigd onderzoek plaatsgevonden bij BSO
Hoogakker. Als gevolg van de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang zijn met ingang van 1
januari 2018 en 1 maart 2018 bepaalde kwaliteitseisen gewijzigd. Een aantal gewijzigde eisen
worden in 2018 eenmalig beoordeeld.
De
•
•
•

volgende onderdelen zijn in dit onderzoek onderzocht:
Pedagogisch klimaat
Personeel en groepen
Veiligheid en gezondheid

Herstelaanbod
Er is een overtreding geconstateerd binnen het volgende onderdeel:
•
Pedagogisch beleidsplan
•
Beleid veiligheid en gezondheid
•
Stabiliteit van groepen (mentorschap)
Aan de houder is een herstelaanbod gedaan voor bovenstaande overtredingen. Dit betekent dat de
houder in de gelegenheid wordt gesteld om de overtreding binnen de gestelde termijn te
herstellen. De houder is akkoord gegaan met dit herstelaanbod.
Conclusie
Uit het huidige onderzoek is gebleken dat de houder niet voldoet aan alle getoetste voorwaarden.
Op het volgende onderdeel wordt niet voldaan aan de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang:
•
Veiligheid en gezondheid
Aan de overige getoetste voorwaarden wordt voldaan.
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De toelichting op de bevindingen van de toezichthouder kunt u lezen in het vervolg van dit rapport.
Aan het einde van dit rapport treft u een overzicht aan van de inspectie-items die zijn beoordeeld.
Herstelaanbod
Tijdens het onderzoek is een herstelaanbod gedaan voor voorschriften die niet nageleefd werden.
Dit betreft de volgende domeinen: Pedagogisch klimaat, Personeel en groepen, Veiligheid en
gezondheid.
In het rapport wordt dit verder toegelicht onder het betreffende domein.
Advies aan College van B&W
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Binnen het pedagogisch klimaat worden de volgende onderdelen beoordeeld:
•
Pedagogisch beleid
•
Pedagogische praktijk
Het onderdeel verantwoorde opvang is beoordeeld door middel van een observatie in de praktijk en
gesprekken met de beroepskrachten.
Per onderdeel volgt een beschrijving van de bevindingen van de toezichthouder en vervolgens
wordt een oordeel gegeven op basis van de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang.
Pedagogisch beleid
BSO Huize Hoogakker heeft een pedagogisch beleidsplan opgesteld waarin de kenmerkende
pedagogische visie is beschreven.
De houder draagt er zorg voor dat de beroepskrachten in de praktijk handelen volgens het
pedagogisch beleid. Jaarlijks wordt het pedagogisch beleidsplan besproken.
De volgende voorwaarden worden in het pedagogisch beleid concreet beschreven:
•
De werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen.
•
De wijze waarop kinderen kunnen wennen aan een nieuwe basisgroep waarin zij zullen worden
opgevangen.
De wijze waarop invulling wordt gegeven aan verantwoorde buitenschoolse opvang, de beschrijving
van de vier competenties, is summier beschreven. Met de houder is afgesproken dat dit
uitgebreider beschreven wordt. Bij een volgende inspectie zal dit opnieuw bekeken worden.
Onderstaande voorwaarden is niet beschreven in het pedagogisch beleidsplan omdat deze niet van
toepassing is:
•
De omgang met de basisgroep bij activiteiten in groepen groter dan dertig kinderen.
Onderstaande voorwaarden zijn niet of onvoldoende beschreven in het pedagogisch beleidsplan:
•
De wijze waarop bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden
gesignaleerd en ouders worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere
ondersteuning.
•
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.
•
De tijden waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het
aantal aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt
afgeweken en wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het
minimumaantal beroepskrachten dat op grond van de beroepskracht-kindratio vereist is, kan
op de dagen van de week verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt.
•
De aard en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de basisgroep kunnen verlaten.
•
Het beleid ten aanzien van het gebruik kunnen maken van buitenschoolse opvang gedurende
extra dagdelen.
•
De taken die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de buitenschoolse
opvang kunnen uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid.
Herstelaanbod
De toezichthouder heeft de houder naar aanleiding van bovenbeschreven bevinding een
herstelaanbod gedaan waardoor de overtreding binnen de looptijd van dit onderzoek hersteld kan
worden.
5 van 17
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 06-09-2018
Huize Hoogakker te Huisseling

Bevindingen na de hersteltermijn
Na afloop van de hersteltermijn zijn de eerder benoemde voorwaarden opnieuw beoordeeld.
Hieruit is gebleken dat de overtreding hersteld is.
Verantwoorde buitenschoolse opvang
De houder draagt er zorg voor dat verantwoorde opvang wordt geboden, rekening houdend met de
ontwikkelingsfase van kinderen. Aan de hand van observaties van de pedagogische praktijk en
interviews met beroepskrachten, is de uitvoering beoordeeld.
De observatie van de pedagogische praktijk heeft plaatsgevonden op donderdagmiddag op de
volgende momenten:
•
Binnenkomst van kinderen
•
Vrij spel
Op het moment dat de observatie plaatsvindt zijn beiden houders en een beroepskracht aanwezig.
Er wordt op een sensitieve en responsieve manier omgegaan met kinderen, 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.
Het is zichtbaar dat de kinderen elkaar en de beroepskrachten kennen. De kinderen zoeken de
beroepskrachten op en zij reageren positief op elkaar. De kinderen kennen de beroepskrachten bij
naam. Bij binnenkomst worden kinderen begroet en ook bij vertrek wordt persoonlijk afscheid
genomen.
De kinderen zijn veelal samen in groepjes aan het spelen. Een tweetal kinderen speelt in een
aparte ruimte met een computerspelletje, een drietal kinderen zijn buiten een behendigheidsspel
met pionnen aan het doen en twee kinderen zijn bezig op de grond om een brug te bouwen. De
sfeer is ontspannen en de kinderen zijn geconcentreerd met hun spel bezig.
Er wordt rustig met de kinderen gesproken. De kinderen kunnen zelf kiezen wat ze gaan doen. De
beroepskracht helpt de kinderen op weg. Zij gaat bij de kinderen zitten speelt een poosje mee.
De samenstelling van de groep is constant, de kinderen hebben vaste vertrouwde kinderen in de
groep.
Kinderen worden spelenderwijs uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische -,
cognitieve -, taal- en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat te stellen steeds
zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving.
Kinderen hebben de mogelijkheid om (leer)ervaringen op te doen in de groep. De inrichting van de
ruimte, het spelmateriaal en het activiteitenaanbod sluiten aan bij het ontwikkelingsniveau en de
interesses van de kinderen Bijvoorbeeld er is speelgoed voor de jongere kinderen zoals puzzels en
blokken, een keukentje, bouwmaterialen. Ook voor de oudere kinderen zijn er veel spelletjes,
boeken en een ruimte om zich even terug te trekken op de bank. Buiten bevindt zich een
schommel, zandbak en doelen om voor het voetbal.
De kinderen worden spelenderwijs uitgedaagd om hun motorische, cognitieve, creatieve en
taalkundige vaardigheden te ontwikkelen. Bijvoorbeeld een kind zit te spelen met een spel waarbij
hij alle lichaamsdelen bij elkaar moet zoeken, een paar kinderen zijn buiten bezig met een
behendigheidsspel, weer andere kinderen doen een computerspelletje.
Er is ruimte voor vrij spel of kinderen mogen kiezen met wie en waarmee ze gaan spelen. Er is ook
ruimte om even niks te doen. De kinderen kunnen gebruik maken van een grote buitenspeelruimte.
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.
De kinderen spelen samen in groepjes en moeten steeds goed samenwerken. Dit is
zichtbaar tijdens het bouwen of het buiten spelen met de pionnen. De beroepskrachten helpen de
kinderen daar waar nodig. De beroepskracht grijpt in wanneer er bijvoorbeeld twee kinderen een
conflict hebben. Even later spelen zij weer samen.
De beroepskracht zorgt voor een positieve sfeer.
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.
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Beroepskrachten hanteren afspraken, regels en omgangsvormen die herkenbaar aanwezig zijn en
worden toegepast. Bijvoorbeeld op een gegeven moment zijn de kinderen buiten klaar met spelen.
De beroepskracht vraagt of de kinderen de spelattributen op willen ruimen.
De beroepskracht geeft het goede voorbeeld door steeds te vragen; of ze kinderen kan helpen en
bijvoorbeeld het voordoen van hoe een brug gemaakt kan worden.
Conclusie
Het kindercentrum voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van
toepassing zijn.
Gebruikte bronnen:
•
Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (tijdens de inspectie)
•
Observaties (tijdens de inspectie)
•
Pedagogisch beleidsplan (Huize Hoogakker versie 21-12-2017)
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Personeel en groepen
Binnen personeel en groepen worden de volgende onderdelen beoordeeld:
•
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
•
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen
•
Aantal beroepskrachten
•
Stabiliteit van de opvang voor de opvang van de kinderen
Per onderdeel volgt een beschrijving van de bevindingen van de toezichthouder en vervolgens
wordt een oordeel gegeven op basis van de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang.
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
De beoordeling van de verklaring omtrent het gedrag is gebaseerd op een steekproef. De
steekproef bestaat uit de houder en 2 beroepskrachten, welke aanwezig zijn tijdens het
inspectiebezoek en welke deze week ingezet zijn op de groep.
Beoordeeld is of deze personen zijn ingeschreven in het personenregister kinderopvang en door de
houder zijn gekoppeld. De aanwezige beroepskrachten zijn opgenomen in het personenregister en
gekoppeld aan de houder.
Conclusie
Het kindercentrum voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel onderzocht
zijn.
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen
De beoordeling van de beroepskwalificaties is gebaseerd op een steekproef. De diploma's van de
aanwezige 2 beroepskrachten zijn in een eerder stadium ingezien. Van een beroepskracht is op
locatie een kopie diploma ingezien. Uit de beoordeling blijkt dat zij over een passende opleiding
overeenkomstig de cao kinderopvang beschikken.
De inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs geschiedt overeenkomstig de voorwaarden
opgenomen in de meest recente cao Kinderopvang en de cao Sociaal Werk, Welzijn en
Maatschappelijke Dienstverlening. Op het kindercentrum is 1 stagiaire werkzaam, die boventallig
worden ingezet op een vaste groep.
Conclusie
Het kindercentrum voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel onderzocht
zijn.
Aantal beroepskrachten
Op basis van de bevindingen tijdens het huidige onderzoek en een steekproef van de
aanwezigheidslijsten en roosters blijkt dat de verhouding tussen het aantal beroepskrachten en de
aanwezige kinderen (beroepskracht-kindratio) in overeenstemming is met de daaraan gestelde
eisen.
De houder heeft een dusdanig personeelsbeleid dat, bij ziekte, vakantie en verlof, gebruik gemaakt
kan worden van vaste (inval) beroepskrachten.
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Datum
Donderdag 6
september
Woensdag 5
september
Dinsdag 4
september
Maandag 3
september

Aantal
kinderen
10

Leeftijd
kinderen
4-12

Aanwezige
beroepskrachten
1

1ratio.nl
1

Voldoet
wel/niet
Voldoet

9

4-12

1

1

Voldoet

17

4-12

2

2

Voldoet

14

4-12

2

2

Voldoet

De houder kiest ervoor om niet af te wijken van de beroepskracht-kindratio.
Conclusie
Het kindercentrum voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van
toepassing zijn.
Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Op BSO Huize Hoogakker worden de kinderen opgevangen in een vaste basisgroep van maximaal
20 kinderen.
Op het kindercentrum wordt gewerkt met een vast team van beroepskrachten. De beroepskrachten
worden vast ingeroosterd op de groepen. Per dag is er ten minste één vaste beroepskracht
werkzaam op de groep.
Op het moment van de inspectie hebben de kinderen geen mentor toegewezen gekregen.
De houder heeft gebruik gemaakt van het herstelaanbod.
De houder heeft een indeling gemaakt van het mentorschap door de kinderen te verdelen over de
beroepskrachten welke werkzaam zijn op de BSO.
Tevens heeft de houder een brief opgesteld voor de ouders met informatie over het mentorschap.
Conclusie
Het kindercentrum voldoet na herstelaanbod aan de wettelijke kwaliteitseisen die binnen dit
onderdeel van toepassing zijn.
Gebruikte bronnen:
•
Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (tijdens de inspectie)
•
Observaties (tijdens de inspectie)
•
Diploma's beroepskrachten (in een eerder stadium ingezien en 1 gezien tijdens de inspectie)
•
Brief mentorschap voor de ouders
•
Overzicht (anoniem) kinderen met verdeling mentorschap
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Veiligheid en gezondheid
Binnen veiligheid en gezondheid zijn de volgende onderdelen beoordeeld:
•
Veiligheidsbeleid
•
Gezondheidsbeleid
Per onderdeel volgt een beschrijving van de bevindingen van de toezichthouder en vervolgens
wordt een oordeel gegeven op basis van de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang.
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder heeft een gezondheid en veiligheidsbeleid opgesteld. Het beleid omvat zowel de BSO
Huize Hoogakker en het KDV Madelief. Dit bestaat uit twee documenten. Beiden documenten zijn in
samenhang bekeken.
Het beleid beschrijft:
•
Hoe de achterwacht op het centrum is geregeld, de houder waarborgt dit door de houder en
familieleden die in de naastgelegen woning wonen.
•
Hoe kinderen geleerd wordt om te gaan met de kleine risico's.
De volgende onderwerpen zijn niet of onvoldoende opgenomen in het beleid veiligheid en
gezondheid:
•
De voornaamste risico's met grote gevolgen voor de veiligheid en gezondheid van kinderen.
•
De wijze waarop de houder zorgdraagt dat er volgens het veiligheidsbeleid gehandeld wordt.
•
De wijze waarop de houder het beleid implementeert, evalueert en actualiseert.
•
De voornaamste risico's met grote gevolgen voor kinderen voor de veiligheid en gezondheid
van kinderen.
•
Een plan van aanpak met concrete termen welke maatregelen genomen moeten worden om de
grootste risico's te beperken en de handelwijze indien de risico's zich toch voordoen.
•
Hoe de houder zorgdraagt dat de evaluaties inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten,
stagiaires en ouders.
Grensoverschrijdend gedrag
De houder beschrijft de risico's op grensoverschrijdend gedrag, de te nemen/ genomen
maatregelen en de handelwijze indien deze risico's zich voordoen. Dit beleid is opgenomen in de
Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling.
Eerste hulp aan kinderen
De beoordeling van de kwalificaties van eerste hulp aan kinderen is gebaseerd op een steekproef.
De certificaten van de aanwezige beroepskrachten zijn ingezien. Uit de beoordeling blijkt dat de
betreffende beroepskrachten zijn gekwalificeerd voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen.
De houder draagt er zorg voor dat gedurende de opvang ten minste één volwassene aanwezig is
die gekwalificeerd is.
Herstelaanbod
De toezichthouder heeft de houder naar aanleiding van bovenbeschreven bevindingen een
herstelaanbod gedaan waardoor de overtreding binnen de looptijd van dit onderzoek hersteld kan
worden.
De houder heeft van dit aanbod gebruik gemaakt.
Bevindingen na de hersteltermijn
Na afloop van de hersteltermijn zijn de eerder benoemde voorwaarden opnieuw beoordeeld.
Hieruit is gebleken dat de overtredingen deels hersteld zijn.
In het beleidsplan veiligheid en gezondheid ontbreekt een plan van aanpak met in concrete termen
welke maatregelen genomen moeten worden om de grootste risico's te beperken en de handelwijze
indien deze grote risico's zich toch voordoen.
Conclusie
Het kindercentrum voldoet niet aan de wettelijke kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van
toepassing zijn.
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Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde, na
herstelaanbod, niet is voldaan:

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)

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde na
herstelaanbod, is voldaan:

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)

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 continu 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 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)

Gebruikte bronnen:
•
Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (tijdens de inspectie)
•
Interview
•
Observaties (tijdens de inspectie)
•
Gezondheid- en veiligheidsbeleid 2018 herzien
•
Protocol gezondheid en veiligheid Madelief versie december 2015
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
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 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 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 werkwijze,
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)
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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 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)

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

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
Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en
bespreekt, indien wenselijk, de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Tevens is de
mentor voor de ouders en het kind aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het
welbevinden van het kind.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang)

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)
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Veiligheid en gezondheid
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
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)

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)

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 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 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, indien van toepassing, een concrete beschrijving van
de wijze waarop de achterwacht is geregeld indien er met inachtneming van de beroepskrachtkindratio 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 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 8
Regeling Wet kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Aantal kindplaatsen

: Huize Hoogakker
: 20

Gegevens houder
Naam houder
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

: Mariëlle Maria Alexandra Loeffen van Oosteren
: 17217503
: Ja

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

:
:
:
:
:

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Oss
: Postbus 5
: 5340BA OSS

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

:
:
:
:
:
:

GGD Hart voor Brabant
Postbus 3024
5003DA Tilburg
088-3686845
C. van Hulst

06-09-2018
21-09-2018
03-10-2018
09-10-2018
09-10-2018
09-10-2018

: 30-10-2018
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
Huisseling 3 oktober 2018
Zienswijze houder BSO Huize Hoogakker:
N.a.v. de bevindingen in het inspectierapport door de toezichthouder willen wij melden dat we
trots zijn op hetgeen er geschreven is. Fijn om te lezen dat het een prima en veilig pedagogisch
klimaat is, zo dragen wij onze visie in de praktijk goed naar buiten en vinden wij het prettig om
terug te lezen dat dit door objectieve derden ook zo ervaren wordt.
Uiteraard hebben wij ons volledig ingezet om een nog completer beleid veiligheid en gezondheid
op papier te zetten. Wij zijn erg tevreden dat wij met het invoeren van de nieuwe wetgeving per 1
januari 2018 ons inziens de onderdelen goed en voldoende hebben uitgevoerd en op papier
hebben gezet.
Echter blijkt, nog niet alle onderdelen in theorie voldoende uitgewerkt te zijn. Het betreft
onderstaand onderdeel:
“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. De houder beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op het inperken van het
risico op grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze waarop hij de dagopvang zodanig
organiseert dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair de werkzaamheden
uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder c Besluit kwaliteit
kinderopvang”
Wij zullen hierin onze verantwoordelijkheid nemen en binnen 3 weken dit gedeelte van het
veiligheids- en gezondheidsbeleid aanpassen en hopen het dan volledig te hebben beschreven
zoals de wet dit verlangd.
Met vriendelijke groet,
Mariëlle Loeffen
Houdster BSO Huize Hoogakker
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