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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.
Waarom toezicht?
De overheid stelt aan alle kindercentra (kinderdagverblijven, locaties voor buitenschoolse opvang,
gastouderbureaus en gastouders) kwaliteitseisen om de pedagogische kwaliteit en de veiligheid en
gezondheid voor jonge kinderen te waarborgen en te verbeteren. Goede kinderopvang is van groot
belang. Kinderen moeten zich veilig voelen en de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. Ook voor
ouders is de kwaliteit van de kinderopvang belangrijk. Zij moeten hun kind er met een gerust hart
achter kunnen laten.
Wie is waarvoor verantwoordelijk?
De houder van een kindercentrum is verantwoordelijk voor het leveren van kwalitatief goede
kinderopvang. Het gastouderbureau is verantwoordelijk voor de beleidsmatige zaken die kwalitatief
goede kinderopvang mogelijk maken. De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht en de
handhaving op die kwaliteit. De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt jaarlijks of gemeenten hun
wettelijke taken op het gebied van kinderopvang uitvoeren. In opdracht van de gemeente voert de
GGD het toezicht uit waarbij de toezichthouder de rol heeft van meedenken en informeren en het
gezamenlijke belang van verantwoorde kinderopvang centraal staat. Een belangrijk onderdeel
hiervan is het ‘herstelaanbod’ waarbij de toezichthouder in overleg treedt met een houder om tot
een oplossing te komen.
Waarop is het toezicht gebaseerd?
Om de kwaliteit te kunnen beoordelen heeft de overheid onder meer regels in de ‘Wet
kinderopvang’, het ‘Besluit kwaliteit kinderopvang’, het ‘Besluit basisvoorwaarden kwaliteit
voorschoolse educatie’ en de ‘Regeling Wet kinderopvang’ geformuleerd. Het toezicht door de GGD
vindt risicogestuurd plaats. Dit houdt in dat minder toezicht gehouden wordt bij locaties waar dat
kan, en meer waar dat nodig is.
Beschouwing
Inleiding
De beschouwing geeft uitleg over het toezicht kinderopvang en beschrijft de resultaten bij het
uitgevoerde onderzoek. Na de feiten over het kindercentrum en de onderzoeksgeschiedenis volgen
de bevindingen op hoofdlijnen. Deze worden in het rapport per domein verder uitgewerkt.
Algemene kenmerken kindercentrum
Buitenschoolse opvang 'De Bonte Kraai' is onderdeel van Stichting Kinderopvang De Bilt. De
stichting bestaat uit 7 kinderdagverblijven en 8 locaties voor buitenschoolse opvang in De Bilt,
Bilthoven, Maartensdijk en Groenekan.
De buitenschoolse opvang is gevestigd in een voormalig schoolgebouw in De Bilt. De medewerkers
van de locatie halen kinderen op van 'De Regenboogschool', 'De Rietakker', 'De Patio' en 'De Groen
van Prinstererschool'.
De locatie staat in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) geregistreerd met maximaal 60
kindplaatsen per dag en is geopend sinds 2004. De buitenschoolse opvang biedt opvang aan
kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar en bestaat uit drie groepen.
Onderzoeksgeschiedenis
Tijdens het jaarlijks onderzoek in november 2018 voldeed de locatie na een herstelopdracht in het
domein 'Pedagogisch klimaat' aan de onderzochte kwaliteitseisen.
Tijdens het jaarlijks onderzoek in november 2017 en in november 2016 voldeed de locatie aan de
onderzochte kwaliteitseisen.
Bevindingen op hoofdlijnen
Tijdens dit jaarlijks onderzoek zijn niet alle kwaliteitseisen beoordeeld, omdat er sprake is van een
zogeheten risicogestuurd onderzoek. Met behulp van het ‘model risicoprofiel’ zijn de
toezichtsactiviteiten bepaald. Deze toezichtsactiviteiten richten zich primair op de kwaliteit van de
dagelijkse praktijk, aangevuld met eventuele aandachtspunten uit vorige toezichtbezoeken van de
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GGD. Tijdens dit onderzoek zijn relevante kwaliteitseisen binnen onderstaande domeinen
onderzocht:




‘Pedagogisch klimaat’;
‘Personeel en groepen’;
‘Veiligheid en gezondheid’.

De kwaliteitseisen zijn getoetst op basis van een documentenonderzoek, observaties van de
praktijk, interviews met de beroepskrachten en een interview locatie-verantwoordelijke. Binnen
het domein 'Personeel en groepen' zijn tekortkomingen geconstateerd maar deze zijn hersteld
binnen een herstelaanbod. Het gaat om de eisen ten aanzien van 'Verklaring omtrent gedrag en
personenregister kinderopvang' en 'Stabiliteit van de opvang voor kinderen'.
Conclusie
De houder voldoet, na herstelaanbod, aan de onderzochte eisen uit de Wet kinderopvang die
tijdens dit jaarlijkse onderzoek zijn onderzocht.
Herstelaanbod
Tijdens het onderzoek is een herstelaanbod gedaan voor voorschriften die niet nageleefd werden.
Dit betreft het volgende domein: Personeel en groepen.
In het rapport wordt dit verder toegelicht onder het betreffende domein.
Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat
Inleiding
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
dient er zorg voor te dragen dat het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan,
waarin de voor dat kindercentrum kenmerkende visie op de omgang met kinderen is beschreven.
De houder dient er verder zorg voor te dragen dat personen werkzaam bij een kindercentrum in de
praktijk handelen naar het door de houder vastgestelde pedagogisch beleidsplan.
Tijdens en na afloop van het toezichtbezoek is het pedagogisch beleidsplan op inhoud en de
dagelijkse pedagogische praktijk beoordeeld. Onder de kopjes ‘Pedagogisch beleid’ en
‘Pedagogische praktijk’ staan de bevindingen van de toezichthouder.
Pedagogisch beleid
Bevindingen
Stichting Kinderopvang de Bilt hanteert een algemeen pedagogisch beleidsplan, waarin het binnen
de organisatie geldende beleid staat. Daarnaast hanteert elke locatie haar eigen pedagogisch
werkplan met het locatiegebonden beleid. Dat is ook het geval bij deze locatie.
In het pedagogisch beleid staat een concrete beschrijving van:












de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de aspecten van verantwoorde dagopvang,
bedoeld in artikel 2 van het Besluit kwaliteit kinderopvang;
de wijze waarop de ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar
een doorlopende ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt
gestreefd, waarbij in ieder geval wordt ingegaan op de wijze waarop: - met toestemming van
de ouders kennis over de ontwikkeling van het kind wordt overgedragen aan de school bij de
overgang van het kind naar het basisonderwijs en aan de buitenschoolse opvang bij de
overgang van het kind naar de buitenschoolse opvang; - 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
periodiek 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 werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen;
de wijze waarop kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden
opgevangen;
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 stamgroep of de
stamgroepruimte kunnen verlaten;
het beleid ten aanzien van het gebruik kunnen maken van dagopvang gedurende extra
dagdelen;
de taken die beroepskrachten in opleiding, stagiaires en vrijwilligers in de dagopvang kunnen
uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid.

De houder voert dit uit, evalueert jaarlijks en stelt zo nodig bij. Daarmee voldoet het pedagogisch
beleidsplan wat betreft de inhoud aan de gestelde eisen.
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Conclusie
Het pedagogisch beleidsplan voldoet aan de onderzochte eisen uit de Wet kinderopvang.
Pedagogische praktijk
Inleiding
De wijze waarop de houder ervoor zorgt dat op de locatie sprake is van verantwoorde
kinderopvang, een item binnen het domein ‘Pedagogisch klimaat’, is op basis van een steekproef
onderzocht. De steekproef bestaat uit een observatie van de pedagogische praktijk op de groep
tijdens het onaangekondigde toezichtbezoek.
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 (ook wel
competenties genoemd) uit de Wet Kinderopvang geldend voor alle kinderen in de kinderopvang
(Riksen Walraven 2000; van IJzendoorn e.a. 2004):






De houder biedt de kinderen -in een veilige en gezonde omgeving- emotionele veiligheid.
Dit betekent dat de houder ervoor zorgt dat 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;
De persoonlijke en sociale competenties van kinderen worden bevorderd. Dit betekent dat
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. Dit betekent ook dat 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 socialisatie van kinderen wordt bevorderd door overdracht van algemeen aanvaarde
waarden en normen. Dit betekent dat 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.

(artikel 2 van het Besluit kwaliteit kinderopvang).
Per competentie staat in het veldinstrument ‘observatie kindercentrum’ een aantal
observatiecriteria waar de toezichthouder op let bij de observatie. Tijdens de observatie zijn twee
competenties, te noemen 'emotionele veiligheid' en ‘sociale competentie’ duidelijk in de praktijk
naar voren gekomen. De competenties met de observatiecriteria zijn in de tekst cursief gezet.
Bevindingen
De observatie heeft plaatsgevonden op een maandagmiddag op de drie groepen.
Emotionele veiligheid: 'de beroepskrachten hebben een vertrouwde relatie met de kinderen.’
Observatie
Contact/affectie (4-12)
De groep 'Jong' zit om de tafel en eet en drinkt samen. De kinderen praten over de afgelopen
vakantie en wat ze allemaal gedaan hebben. Een kind vertelt over de vakantie en zoekt naar
woorden. Een ander kind valt in met zijn verhaal. De beroepskracht zegt: “Laten we eerst even
luisteren naar X. Iedereen krijgt de kans om iets te vertellen”. X vertelt verder en de beroepskracht
zegt, als X klaar is met zijn verhaal: “Dat was een leuk verhaal. Ik zie het helemaal voor me”.
Een ander kind vertelt dat hij in een zwembad is geweest met een duikbril op. “Zwommen er ook
vissen? “ vraagt de beroepskracht. Het kind moet lachen en zegt: ”Dat kan toch niet in een
zwembad”. De beroepskracht zegt: “Ik kan je een filmpje laten zien van een zwembad waar wel
vissen zwemmen”. Samen kijken ze naar het filmpje.
Na het eten helpt een kind met de tafel schoon maken. De beroepskracht zegt: “Goed gedaan,
keurig, dank je wel”, en geeft het kind een high five.
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Conclusie
De beroepskrachten laten merken dat ze de kinderen accepteren zoals ze zijn; ze geven
complimentjes, maken grapjes, knuffelen, hebben oogcontact en treden bemoedigend op als een
kind dat nodig heeft.
Sociale competentie: 'de beroepskrachten ondersteunen de kinderen in hun onderlinge interactie.’
Observatie
Regie voeren (4-12)
Een kind zegt: “Juf, ik mag niet meedoen”. “Zal ik even met je meelopen?”, stelt de beroepskracht
voor en samen lopen ze naar het achterste speelplein. Daar zijn een paar kinderen aan het spelen.
De beroepskracht zegt: “Hebben jullie gevraagd of je hier op dit plein mag spelen? “. “Nee”,
zeggen de kinderen. “Ga dat dan eerst maar even doen”, zegt de beroepskracht. De kinderen gaan
het vragen en komen weer naar buiten. De beroepskracht zegt tegen het kind: ”Vertel hen maar
wat je wilt”. “Ik wil meedoen, maar dat willen jullie niet”, zegt het kind. “Wij willen even met zijn
drieën spelen. Dat hebben we al afgesproken op school”, antwoordt een kind. De beroepskracht
zegt tegen het kind: “Dat snap ik, maar X zit niet bij jullie op school en kan dus ook niets
afspreken. Hoe kunnen we dat nu oplossen?” De kinderen komen met verschillende voorstellen.
Uiteindelijk wordt er gekozen om nu met zijn vieren samen te spelen en dan later nog met zijn
drieën. ”Is ieder het hier mee eens?”, vraagt de beroepskracht. “Ja, helemaal”, zeggen de kinderen
en rennen het plein op.
Twee kinderen zitten om de tafel en maken een figuur met strijkkralen. Zij zijn beide op zoek naar
de rode kralen. “Hij pakt de hele grote bak voor zichzelf en ik krijg maar een klein bakje”, zegt een
kind. “Wat zou je willen?”, vraagt de beroepskracht. “Ieder een eigen klein bakje”, antwoordt het
kind. “Nou, vraag dat dan maar”, zegt de beroepskracht. “Zullen we allebei een klein bakje doen?
“stelt het kind voor. Het andere kind zet de grote bak in het midden en zegt we doen wel samen”.
“Dat is een goede oplossing”, zegt de beroepskracht.
Conclusie
De beroepskrachten grijpen adequaat in bij negatieve interacties tussen kinderen. Zij helpen om de
betreffende situatie stop te zetten of op te lossen. Kinderen krijgen de kans voor ‘hoor en
wederhoor’ De beroepskrachten leggen doorgaans uit waarom er wordt ingegrepen.
Conclusie
Uit de observaties en de interviews uit de steekproef komt naar voren dat de houder zorg draagt
voor verantwoorde kinderopvang zoals bedoeld in artikel 2 van het Besluit kwaliteit kinderopvang.'
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (6 mei 2019)

Interview (beroepskrachten 6 mei 2019)

Observatie(s) (6 mei 2019)

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch werkplan (2019)
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Personeel en groepen
Inleiding
Een vertrouwde en veilige omgeving is een noodzakelijke voorwaarde voor de ontwikkeling van het
kind. Gekwalificeerde beroepskrachten die staan ingeschreven in het Personen Register
Kinderopvang (PRK) ten behoeve van de continue screening, vaste groepen, vaste
beroepskrachten, vaste ruimtes en een vast dagritme zijn hierbij belangrijke randvoorwaarden. De
houder dient daarnaast zorg te dragen voor de juiste verhouding tussen het aantal
beroepskrachten en het aantal kinderen per leeftijdscategorie (beroepskracht-kindratio).
Om te mogen werken als pedagogisch medewerker in de kinderopvang dient de houder er zorg
voor te dragen dat alleen beroepskrachten worden ingezet die beschikken over de juiste
beroepskwalificatie. De kwalificatie-eis staat beschreven in de cao Kinderopvang en cao Sociaal
Werk. Vanaf 1 januari is de houder verplicht een pedagogisch beleidsmedewerker aan te stellen.
De kwaliteit van de pedagogisch medewerkers is belangrijk. Vanaf januari 2019 dient de houder
ervoor zorg te dragen dat een pedagogisch beleidsmedewerker de medewerkers coacht bij de
dagelijkse werkzaamheden. Daarnaast houdt de pedagogisch beleidsmedewerker zich bezig met de
ontwikkeling van pedagogisch beleid.
Onder de kopjes ‘Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang’,
‘Opleidingseisen en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires’, ‘Aantal
beroepskrachten’, ‘Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers’ en ‘Stabiliteit van de opvang voor
kinderen’ staan de bevindingen van de toezichthouder.
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
Bevindingen
De wijze waarop de houder zijn beleid voert met betrekking tot de continue screening van haar
personeel, is op basis van een steekproef onderzocht. De steekproef is bepaald door te toetsen of
het personeel dat op de locatie werkzaam is, staat ingeschreven in het PRK.
De houder is de mogelijkheid geboden om aan te tonen dat het personeel staat ingeschreven in het
PRK, door de houder in de gelegenheid te stellen de informatie die voor de toezichthouder nodig is
om het PRK te controleren na te sturen. De houder heeft dit binnen de daarvoor gestelde termijn
gedaan. Voor het personeel dat op basis van de steekproef is onderzocht geldt dat een vrijwillige
medewerker wel staat ingeschreven in het PRK, maar niet gekoppeld is aan de organisatie. Dit
voldoet niet de gestelde eisen.
Herstelaanbod
De houder heeft de gelegenheid gekregen bovengenoemd punt te herstellen. Indien de houder
voor 7-5-2019 aantoont dit punt te hebben hersteld, zal het item als voldoende worden
beoordeeld.
De houder heeft gebruik gemaakt van het herstelaanbod en binnen de termijn bewijslast geleverd.
De houder heeft de betreffende vrijwillige medewerker per direct van de groep gehaald en een
nieuwe aanvraag gedaan voor inschrijving in het PRK, zodat de medewerker gekoppeld kan worden
aan de organisatie.
Conclusie
De personeelsleden die in de steekproef van het onderzoek zijn opgenomen staan ingeschreven in
het PRK conform de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang.
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde na
herstelaanbod, is voldaan:
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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 van een kindercentrum kan
de persoon zijn werkzaamheden aanvangen.
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang)

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires
Bevindingen
De wijze waarop de houder zijn beleid voert met betrekking tot de beroepskwalificaties, is op basis
van een steekproef onderzocht. De steekproef is bepaald door te toetsen of de beroepskrachten die
op de locatie werkzaam zijn, beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding en
of de stagiaires overeenkomstig de voorwaarden van de meest recent aangevangen de cao
Kinderopvang en cao Sociaal Werk worden ingezet.
Tevens is onderzocht of de pedagogisch beleidsmedewerker beschikt over een passende opleiding
overeenkomstig de voorwaarden van de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao
Sociaal Werk.
De houder is de mogelijkheid geboden om aan te tonen dat alle medewerkers die zijn opgenomen
in de steekproef voldoen aan de kwalificatie-eis, door de houder de mogelijkheid te bieden de
informatie na te sturen. De houder heeft dit binnen de daarvoor gestelde termijn gedaan. Voor
deze beroepskwalificaties geldt dat zij voldoen aan de eisen volgens de geldende cao Kinderopvang
en cao Sociaal Werk. Ook het inzetten van stagiaires op de locatie voldoet aan de gestelde eisen.
Conclusie
De medewerkers en de stagiaires die in de steekproef van het onderzoek zijn opgenomen,
beschikken over een passende beroepskwalificatie of worden conform de cao Kinderopvang en cao
Sociaal Werk ingezet.
Aantal beroepskrachten
Bevindingen
Beroepskracht-kindratio
De wijze waarop de houder zijn beleid voert met betrekking tot de verhouding tussen het aantal
beroepskrachten en de aanwezige kinderen (beroepskracht-kindratio), is op basis van een
steekproef onderzocht. De steekproef is bepaald door de aanwezigheidslijsten en de
personeelsroosters van week 17, week 18 en week 19 op te vragen en de beroepskracht-kindratio
op het moment van het bezoek te toetsen.
Op het moment van de observatie zijn aanwezig:




'Bonte Kraai Jong': 10 kinderen van 4 en 5 jaar met 1 beroepskracht
'Bonte Kraai Midden': 10 kinderen van 6 en 7 jaar met 1 beroepskracht
'Bonte Kraai Oud': 10 kinderen van 8 tot 12 jaar met 1 beroepskracht

Tijdens het toezichtsbezoek zijn twee boventallige beroepskrachten aanwezig die een aantal uren
per week re-integreren.
Uit de aanwezigheidslijsten, personeelsroosters en de beroepskracht-kindratio tijdens het bezoek
komt naar voren dat voor het aantal aanwezige kinderen en hun leeftijden er voldoende
beroepskrachten worden ingezet.
Achterwacht bij calamiteiten
Indien op de locatie één beroepskracht aanwezig is, is tevens een volwassene beschikbaar die
telefonisch bereikbaar is en die binnen vijftien minuten op de locatie aanwezig kan zijn in geval van
een calamiteit. De telefoonnummers van deze volwassene liggen op de locatie. Dit voldoet aan de
gestelde eisen.
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Conclusie
De beroepskracht-kindratio zoals deze in de steekproef is opgenomen voldoet aan de gestelde
eisen. De achterwacht bij calamiteiten voldoet aan de gestelde eisen.
Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers
Inleiding
Per 1 januari 2019 dient de houder jaarlijks de wijze te bepalen waarop het verplichte minimaal
aantal uren waarvoor pedagogisch beleidsmedewerkers moeten worden ingezet, verdeeld wordt
over de verschillende kindercentra. Het gaat om de verplichte rekenformule (50 uur x het aantal
kindercentra) + (10 uur x aantal fte pedagogisch medewerkers) die is opgenomen in Bijlage 2. als
bedoeld in de artikelen 8, tweede lid, en 17, tweede lid, van het Besluit kwaliteit kinderopvang. De
houder dient de verdeling zodanig vorm te geven dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching
ontvangt in de uitvoering van de werkzaamheden. De houder dient dit schriftelijk vast te leggen en
dit inzichtelijk te maken voor de beroepskrachten en ouders.
Bevindingen
Beleid
De houder heeft de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerkers schriftelijk vastgelegd waarbij
de houder de verplichte rekenformule heeft gebruikt voor het berekenen van de nodige inzet van
de pedagogisch beleidsmedewerker.
Binnen de organisatie zijn twee medewerkers aangesteld als pedagogisch beleidsmedewerker.
Coaching
De beleidsvorming ten behoeve van de coaching is reeds gestart en de houder heeft het
voornemen om met de daadwerkelijke coaching in het tweede kwartaal te starten. De houder heeft
het voornemen om de coaching als volgt vorm te geven:






Individuele coachingsgesprekken;
Intervisiebijeenkomsten;
Groeps-/teamcoaching;
VIB;
(meewerkend) coach op de groep.

Uit bovenstaande komt naar voren dat dat de houder zich inspant om ervoor te zorgen dat elke
beroepskracht coaching ontvangt. De houder heeft voor het geven van de coaching aan elke
beroepskracht tot 1 januari 2020 de tijd.
Informatie aan ouders en beroepskrachten
De ouders zijn via de website en een nieuwsbrief geïnformeerd over het feit dat de pedagogisch
beleidsmedewerker/coach vanaf 2019 een specifieke taak gaat vervullen.
Conclusie
De houder spant zich in om aan de wettelijke eisen te voldoen met betrekking tot de inzet van de
pedagogische beleidsmedewerker voor het geven van coaching aan elke beroepskracht.
Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Bevindingen
De basisgroep
Buitenschoolse opvang ‘De Bonte Kraai’ bestaat uit drie basisgroepen. De groepen zijn als volgt
ingedeeld:




de 'Bonte Kraai Jong' met 20 kinderen in de leeftijd van 4 en 5 jaar met 2 beroepskrachten;
de 'Bonte Kraai Midden' met 20 kinderen in de leeftijd van 6 en 7 jaar met 2 beroepskrachten;
de 'Bonte Kraai Oud' met 20 kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar met 2 beroepskrachten.

Opvang in één andere basisgroep
10 van 20
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 06-05-2019
De Bonte Kraai te De Bilt

De buitenschoolse opvang werkt met vaste basisgroepen. Op het moment dat de kinderen uit
school komen en samen wat eten en drinken, gebeurt dit in de eigen basisgroep. Daarna kunnen
de kinderen in het kader van het open-deurenbeleid zelf kiezen aan welke activiteiten ze willen
meedoen. Indien een kind in één andere basisgroep dan de vaste basisgroep wordt opgevangen
wordt vooraf schriftelijke toestemming gevraagd aan de ouder van het kind voor een
overeengekomen periode. Deze pedagogische werkwijze is beschreven in het pedagogisch beleid.
De basisgroepen voldoen daarmee aan de gestelde eisen.
Mentor
Aan ieder kind wordt is 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. De indeling van de kinderen per mentor is in te zien op de locatie.
Tijdens het toezichtsbezoek is geen recente mentorindeling beschikbaar. Dit voldoet niet aan de
gestelde eisen ten aanzien van het mentorschap. De locatieverantwoordelijke en de
beroepskrachten geven aan dat op 7 mei 2019 een nieuwe mentorindeling gemaakt gaat worden.
De ouders zullen van de nieuwe indeling op de hoogte worden gesteld.
Herstelaanbod
De houder heeft de gelegenheid gekregen bovengenoemd punt te herstellen. Indien de houder
voor 14-5-2019 aantoont dit punt te hebben hersteld, zal het item als voldoende worden
beoordeeld.
De houder heeft gebruik gemaakt van het herstelaanbod en binnen de termijn bewijslast geleverd.
De houder heeft een nieuwe mentorindeling overlegd die voldoet aan de kwaliteitseisen en de
ouders over de nieuwe mentorindeling geïnformeerd.
Conclusie
Ten behoeve van de stabiliteit van de opvang zorgt de houder ervoor dat op de locatie wordt
gewerkt met drie vaste basisgroepen en dat elk kind een mentor toegewezen heeft gekregen.
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde na
herstelaanbod, is voldaan:

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)

Gebruikte bronnen:

Interview (beroepskrachten 6 mei 2019)

Observatie(s) (6 mei 2019)

Personen Register Kinderopvang

Diploma(s)/kwalificatie(s) beroepskrachten

Presentielijsten (wk 17, wk18 en wk19)

Personeelsrooster (wk17, wk18 en wk19)
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Veiligheid en gezondheid
Inleiding
Binnen de Wet kinderopvang zijn kwaliteitseisen opgenomen die betrekking hebben op het
veiligheids- en gezondheidsbeleid in een kindercentrum. Het doel is de veiligheid en de gezondheid
van de op te vangen kinderen in en rond het kindercentrum zoveel mogelijk te waarborgen.
De houder dient te beschikken over een concrete beschrijving van de veiligheids- en
gezondheidsrisico’s die de opvang met zich brengt, waarbij onderscheid is gemaakt in:




risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid of gezondheid;
het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding,
stagiaires, vrijwilligers, overige aanwezigen;
risico’s waarvan de gevolgen voor de veiligheid en gezondheid van kinderen beperkt zijn en
waarbij de kinderen wordt geleerd hiermee om te gaan.

De houder dient daarnaast te beschikken over een plan van aanpak waarin in concrete termen is
aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn of worden genomen, met als doel de
risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid of gezondheid en het risico op grensoverschrijdend
gedrag in te perken en een handelswijze indien deze risico’s zich toch voordoen.
Ten aanzien van het risico op grensoverschrijdend gedrag dient de houder de dagopvang op een
zodanige manier te organiseren dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiaire de
werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij of zij gezien of gehoord kan worden door een
andere volwassene.
Om de veiligheid en gezondheid van de kinderen in het dagverblijf blijvend te waarborgen is het
van belang dat de houder samen met de beroepskrachten ervoor zorg draagt dat het veiligheidsen gezondheidsbeleid een continu proces is van het vormen van beleid, implementeren, evalueren
en actualiseren. De houder dient dit cyclische proces in het veiligheids- en gezondheidsbeleid te
hebben beschreven.
Tijdens het toezichtbezoek is onderzocht of de uitvoering van het beleid de risico’s ook
daadwerkelijk ondervangt. Daarnaast is onderzocht of de houder overeenkomstig de wettelijke
meldplicht met betrekking tot kindermishandeling handelt en de kennis hiervan bij de
beroepskrachten bevordert. Onder de kopjes, ‘Veiligheids- en gezondheidsbeleid’ en ‘Meldcode
huiselijk geweld en kindermishandeling’ staan de bevindingen van de toezichthouder.
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
Inleiding
De wijze waarop de houder ervoor zorg draagt dat op de locatie sprake is van een verantwoord
veiligheids- en gezondheidsbeleid is op basis van een steekproef onderzocht. De steekproef bestaat
uit een speerpunt dat tijdens het onaangekondigde toezichtbezoek nader is bekeken.
Bevindingen
Speerpunt veiligheid en gezondheid
Tijdens het toezichtbezoek is binnen het veiligheids- en gezondheidsbeleid van de locatie extra
aandacht besteed aan het speerpunt 'buitenmilieu'. Uit een interview met de beroepskracht en
Veiligheids- en gezondheidsplan blijkt dat er duidelijke afspraken zijn gemaakt rondom veilig buiten
spelen van de kinderen. Het buitenterrein wordt elke dag voor aanvang gecontroleerd op zwerfvuil
en andere mankementen of gebreken. Tijdens het toezichtsbezoek controleert de beroepskracht
het buitenterrein en verwijdert ongewenste materialen.
Eerste hulp aan kinderen
Na afloop van het toezichtbezoek zijn de certificaten eerste hulp aan kinderen van de aanwezige
beroepskrachten opgevraagd. De locatieverantwoordelijke heeft deze certificaten binnen de
gestelde termijn toegestuurd per mail. De beroepskrachten zijn in het bezit van een geldig
certificaat eerste hulp aan kinderen.
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Conclusie
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid dat is opgenomen in de steekproef rondom het thema
‘buitenmilieu’ voldoet aan de onderzochte eisen. Tevens wordt gedurende de gehele openingstijd
van de locatie ten minste een beroepskracht ingezet met een geldig certificaat eerste hulp aan
kinderen.
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Inleiding
Een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals adequaat te
reageren bij signalen van dit soort geweld. Per 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcode huiselijk
geweld en kindermishandeling in werking getreden en moeten medewerkers in de kinderopvang
ook het vermoeden van zedendelicten verplicht melden. In de Wet kinderopvang is de
vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs aangeduid als deskundige. Medewerkers
hebben bij een redelijk vermoeden van geweld of seksueel misbruik jegens een kind door een
collega een meldplicht aan de houder. Bij een redelijk vermoeden van een strafbaar feit is een
houder verplicht om in overleg te treden met de vertrouwensinspecteur.
Vanaf 1 januari 2019 is het daarnaast verplicht om binnen de meldcode te werken met een
afwegingskader. Een afwegingskader beschrijft wanneer en op basis van welke overwegingen, het
melden van vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling bij Veilig Thuis als
noodzakelijk wordt beschouwd. Het afwegingskader formuleert daarnaast wanneer hulpverlening
bieden of organiseren (ook) tot de mogelijkheden behoort.
Bevindingen
De houder heeft een meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld vastgesteld. Er wordt
gebruik gemaakt van het model dat is uitgegeven door de Brancheorganisatie kinderopvang. Aan
het stappenplan is aan stap 4 en 5 het afwegingskader toegevoegd en de verantwoordelijkheden
aan de diverse personeelsleden bij de stappen is toebedeeld, inclusief de vermelding van de functie
van degene die eindverantwoordelijk is voor de beslissing over het al dan niet doen van een
melding. De meldcode voldoet aan de gestelde eisen.
Uit de gesprekken met de beroepskrachten is gebleken dat het te bewandelen traject in het geval
van een vermoeden van kindermishandeling bij hen bekend is. De meldcode wordt in ieder geval
jaarlijks besproken op het teamoverleg. Ook het afwegingskader en de meldplicht is aan bod
geweest. Op de groep ligt een map met de meldcode ter inzage voor de beroepskrachten. De
houder bevordert hiermee de kennis ten aanzien van de meldcode. Dit voldoet aan de gestelde
eisen.
Conclusie
De houder maakt gebruik van een meldcode die voldoet aan de gestelde eisen en bevordert de
kennis ten aanzien van de meldcode conform gestelde eisen.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (6 mei 2019)

Interview (beroepskrachten 6 mei 2019)

Observatie(s) (6 mei 2019)

EHBO certificaten

Beleid veiligheid- en gezondheid (2019)

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (2019)
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum
draagt er zorg voor dat in de buitenschoolse opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt
gehandeld.
(art 1.49 lid 1 en 2, 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 van 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 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)

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 minimumaantal
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)
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Pedagogische praktijk
In het kader van het bieden van verantwoorde buitenschoolse opvang, draagt de houder van een
kindercentrum er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin
kinderen zich bevinden:
a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de
autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt
geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen
voelen;
b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden,
cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat
te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een 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
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 van een kindercentrum kan de
persoon zijn werkzaamheden aanvangen.
(art 1.50 lid 4 Wet 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 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.
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang)

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling met de in artikel 1.50 derde lid van
de wet genoemde personen inclusief hemzelf.
(art 1.48d lid 3 Wet kinderopvang)

Een verklaring omtrent het gedrag wordt door de houder van een kindercentrum binnen een door
de toezichthouder gestelde termijn overgelegd indien de toezichthouder redelijkerwijs mag
vermoeden dat de houder, een persoon werkzaam bij de onderneming of een persoon van 12 jaar
of ouder die ten tijde van de opvang aanwezig is in het kindercentrum, niet zou voldoen aan de
eisen voor het afgeven van een verklaring omtrent het gedrag. Een verklaring omtrent het gedrag
is op het moment van overlegging niet ouder dan twee maanden.
(art 1.50 lid 6 en 8 Wet kinderopvang)
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Wanneer de houder van een kindercentrum redelijkerwijs mag vermoeden dat een van de
personen die op basis van artikel 1.50 lid 3 in het bezit moet zijn van een verklaring omtrent het
gedrag, niet langer aan de vereisten voor het afgeven daarvan voldoet, verlangt hij al dan niet op
verzoek van de toezichthouder een nieuwe verklaring omtrent het gedrag van de betreffende
persoon. Een verklaring omtrent het gedrag is op het moment van overlegging niet ouder dan twee
maanden.
(art. 1.50 lid 7 Wet kinderopvang)

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires
Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent
aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.
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)

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 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 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.
Bij het bepalen van de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs wordt rekening
gehouden met de opleidingsfase waarin zij zich op dat moment bevinden.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2, 7 en 8 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9c Regeling
Wet kinderopvang)

Aantal beroepskrachten
De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat
wordt opgevangen, met dien verstande dat:
- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige
kinderen in een basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in bijlage 1, onderdeel b, bij het
besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;
- Indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de basisgroep
verlaten, leidt dit niet tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit
buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten, ten
opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2 en 3 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Gedurende de uren dat conform het pedagogisch beleidsplan minder beroepskrachten worden
ingezet, wordt ten minste de helft van het benodigde aantal beroepskrachten ingezet.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder a en 16 lid 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang)

Indien de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten in verhouding tot het aantal
aanwezig kinderen in een basisgroep als bedoeld in art 16 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang ertoe
leidt dat in het kindercentrum slechts één beroepskracht aanwezig is, is tevens een volwassene
beschikbaar die telefonisch bereikbaar is en die binnen vijftien minuten in het kindercentrum
aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit.
De houder van een kindercentrum informeert de bij het kindercentrum werkzame personen over de
naam en het telefoonnummer van deze persoon.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang)
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Indien de afwijkende inzet van het aantal beroepskrachten, als bedoeld in artikel 16 lid 4 Besluit
kwaliteit kinderopvang, ertoe leidt dat slechts één beroepskracht op het kindercentrum wordt
ingezet, is ter ondersteuning van deze beroepskracht ten minste één andere volwassene in het
kindercentrum aanwezig.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 6 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 1, onderdeel b van het Besluit kwaliteit kinderopvang.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Veiligheid en gezondheid
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de
veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder
draagt er zorg voor dat er in de buitenschoolse opvang conform het veiligheids- en
gezondheidsbeleid wordt gehandeld.
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)

De houder of voorgenomen houder van een kindercentrum 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 van een kindercentrum 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 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)

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)
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Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de
houder van een kindercentrum 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 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 van een kindercentrum 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 9b
Regeling Wet kinderopvang)

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De houder van een kindercentrum stelt voor het personeel een meldcode vast waarin stapsgewijs
wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan
en die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden.
De door de houder voor het personeel vast te stellen meldcode bevat ten minste de volgende
elementen:
a. een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan door het
personeel met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;
b. een afwegingskader op basis waarvan het personeel het risico op en de aard en de ernst van het
huiselijk geweld of de kindermishandeling weegt en dat het personeel in staat stelt te beoordelen
of sprake is van dusdanig ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling, dan wel van een
vermoeden daarvan, dat een melding is aangewezen;
c. een toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen van
het stappenplan, inclusief vermelding van de functie van degene die eindverantwoordelijk is voor
de beslissing over het al dan niet doen van een melding;
d. indien van toepassing, specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld, die speciale
kennis en vaardigheden van personeel vereisen;
e. specifieke aandacht voor de wijze waarop het personeel omgaat met gegevens waarvan zij het
vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden.
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang; art 14 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het door de houder van een kindercentrum in de meldcode vastgestelde stappenplan bevat ten
minste de volgende stappen:
a. het in kaart brengen van de signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;
b. collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het advies- en meldpunt huiselijk geweld en
kindermishandeling (Veilig Thuis) of een deskundige op het gebied van letselduiding;
c. een gesprek met de ouders en, indien mogelijk, het kind;
d. het toepassen van het afwegingskader, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b;
e. het beslissen over:
- het doen van een melding, en
- het inzetten van de noodzakelijke hulp.
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang; art 14 lid 1 onder a en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang)

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode.
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen

: De Bonte Kraai
: http://www.kinderopvang-debilt.nl
: 60

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

:
:
:
:
:
:

Stichting Kinderopvang De Bilt
Weltevreden 4a
3731AL De Bilt
www.kinderopvang-debilt.nl
41184967
Ja

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

:
:
:
:
:

GGD regio Utrecht
Postbus 51
3700AB ZEIST
030-6086086
T. van Schaik

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: De Bilt
: Postbus 300
: 3720AH BILTHOVEN

Gegevens toezicht

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

:
:
:
:
:
:

06-05-2019
20-05-2019
Niet van toepassing
28-05-2019
28-05-2019
28-05-2019

: 28-05-2019
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen.
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