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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.
De toezichthouders van de GGD Zuid-Limburg zien erop toe dat kinderopvangorganisaties de weten regelgeving van de ‘Wet Kinderopvang’ naleven.
De houder van een organisatie voor kinderopvang is verantwoordelijk voor een veilige en
verantwoorde kinderopvang.
In dit onderzoeksrapport zijn niet alle items beoordeeld, omdat er sprake is van een zogeheten
risicogestuurd toezicht. Dat betekent: meer toezicht waar nodig; minder toezicht waar het kan.
Tijdens dit onderzoek is de nadruk gelegd op voorwaarden die het meest bijdragen aan de kwaliteit
van de opvang:
•
het pedagogisch beleid;
•
de pedagogische praktijk;
•
het aantal beroepskrachten op de groep;
•
stabiliteit van de opvang voor kinderen;
•
diploma’s, inschrijving personenregister kinderopvang en koppeling aan organisatie;
•
pedagogisch beleidsmedewerker;
•
meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
Dit is aangevuld met:
•
onderdelen van het domein veiligheid- en gezondheid
•
onderdelen van het domein oudercommissie.
De itemlijst geeft aan welke voorwaarden tijdens dit onderzoek zijn beoordeeld.

Beschouwing
Deze beschouwing beschrijft de resultaten van het jaarlijks onderzoek bij buitenschoolse opvang
De Zonnestraal. Na de feiten over de buitenschoolse opvang volgen de belangrijkste bevindingen.
Deze worden elders in het rapport per domein verder uitgewerkt.
Buitenschoolse opvang De Zonnestraal is een kleinschalige, huiselijke opvang gelegen in de kern
van Ubachsberg.
In het Landelijk Register Kinderopvang staat deze locatie geregistreerd voor maximaal 11
kindplaatsen. Vanaf januari 2019 is het aantal kindplaatsen gewijzigd van 10 naar 11. Er wordt
opvang geboden aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 in één verticale groep.
De buitenschoolse opvang is gehuisvest op de begane grond van een woonhuis. De houder woont
op de bovenverdieping. De opvang wordt geboden in twee aan elkaar verbonden ruimtes. Er is
onder andere een huishoek, een speelhuisje, bouwmaterialen, knutselmateriaal en een bank met
televisie. Er is voldoende spelmateriaal aanwezig voor verschillende leeftijden.
De buitenspeelruimte betreft een kleine aangrenzende geheel omheinde tuin. Er is kunstgras en
buitenspeelgoed beschikbaar. Tevens maakt men veelvuldig gebruik van de in de directe nabijheid
gelegen speeltuin.
Binnen de buitenschoolse opvang zijn twee beroepskrachten, waarvan één de houder, werkzaam.
De tweede beroepskracht wordt slechts gedurende vakanties en ongeveer één dag per twee
maanden ingezet als beroepskracht.
Inspectiegeschiedenis
Soort
onderzoek
Jaarlijks
onderzoek
Jaarlijks

Datum
19-052016
20-04-

Bevindingen
Geen tekortkomingen.
Geen tekortkomingen.
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onderzoek
Jaarlijks
onderzoek
Nader
onderzoek

2017
25-092018
14-012019

Tekortkomingen op het domein van personeel en groepen en op het
domein van veiligheid en gezondheid.
Tekortkomingen d.d. 25-09-2018 zijn opgepakt.
Advies tot handhaving vervalt.

Het handhavingsbeleid van de gemeente heeft geleid tot de gewenste resultaten.
Huidige onderzoek
Op maandag 29 juli 2019 (vakantiedag)heeft een onaangekondigd onderzoek plaatsgevonden bij
buitenschoolse opvang De Zonnestraal te Ubachsberg. Op de locatie is een gesprek geweest met
de houder die tevens de vaste beroepskracht is. De praktijk is geobserveerd in de groep. Op locatie
zijn enkele documenten doorgenomen. Daarnaast heeft de houder documenten direct na het
bezoek digitaal toegezonden.
Uit de vragenlijst van de oudercommissie zijn geen aandachtspunten naar voren gekomen.
Bevindingen van het huidige onderzoek
Tijdens het huidig onderzoek is geconstateerd dat de sfeer in de groep prettig is. Er zijn vier
kinderen aanwezig die allen bezig zijn met een zelfgekozen activiteiten. De beroepskracht heeft
oog voor alle kinderen en speelt in op de interesses en behoeftes van ieder kind individueel.
Tijdens de pedagogische observatie komt naar voren dat de beroepskracht het beleid kent en
overeenkomstig het beleid handelt.
In dit onderzoek wordt duidelijk dat de opvang in groepen en de inzet van beroepskrachten in
relatie tot het aantal kinderen voldoet aan de gestelde eisen. Er is sprake van vier aanwezige
kinderen met één beroepskracht.
De houder zorgt ervoor dat de aan de locatie verbonden medewerkers en huisgenoten in het
personenregister kinderopvang zijn ingeschreven en gekoppeld aan de organisatie. De
beroepskrachten en pedagogisch beleidsmedewerker hebben de juiste diploma's en kwalificaties.
De houder heeft een beleid veiligheid en gezondheid opgesteld en draagt er zorg voor dat het
samen met de invalkracht een continu proces is.
De houder heeft een Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling vastgesteld 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. Beroepskrachten zijn op de hoogte van de meest recente wijziging.
De houder heeft een oudercommissie ingesteld.
Conclusie:
Tijdens het huidige onderzoek is geconstateerd dat de getoetste voorwaarden voldoen aan de Wet
Kinderopvang.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat
Dit hoofdstuk belicht de bevindingen met betrekking tot het domein ‘Pedagogisch klimaat’.
Binnen dit domein worden de volgende onderdelen getoetst:
•
•

Pedagogisch beleid
Pedagogische praktijk

Voor de beoordeling van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het
‘Veldinstrument observatie pedagogische praktijk, versie december 2014’.
Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke
criteria.

Pedagogisch beleid
Buitenschoolse opvang 'De Zonnestraal' beschikt over een pedagogisch beleidsplan.
De houder, die ook de vaste beroepskracht is, bespreekt het pedagogisch handelen met de vaste
vervangster. De praktijk komt over het algemeen overeen met het beleid.
Conclusie:
De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden voor het pedagogisch beleid.

Pedagogische praktijk
Tijdens de pedagogische observatie beoordeelt de toezichthouder of bij buitenschoolse opvang De
Zonnestraal de vier basisdoelen (emotionele veiligheid, persoonlijke competentie, sociale
competentie, overdracht van normen en waarden) uit de Wet Kinderopvang worden gewaarborgd.
De beoordeling van de pedagogische praktijk is gebaseerd op observaties in de groep tijdens het
vrij spel en een eetmoment. Voorbeelden ter illustratie zijn cursief gedrukt.
Tijdens het onderzoek heeft de toezichthouder geconstateerd dat de beroepskrachten op een
sensitieve en responsieve manier reageren op signalen van de kinderen. Er is zichtbaar respect
voor hun autonomie, terwijl daarnaast structuur wordt geboden en grenzen aan gedrag worden
gesteld. Hierdoor kunnen de kinderen zich emotioneel veilig voelen.
Een kind dat later binnenkomt wordt hartelijk begroet. Daarbij vindt ook informatieoverdracht
plaats tussen ouder en beroepskracht. De beroepskracht kent ieder kind en weet de
bijzonderheden van elk kind. In het contact met het kind wordt deze kennis gebruikt.
De beroepskracht heeft gesprekjes met kinderen waarbij beiden bijdragen aan de voortgang en
inhoud van het gesprek. Zij sluit meestal op passende wijze aan op de situatie en/of de vraag van
een kind. Tijdens het eetmoment worden gesprekjes gevoerd over de activiteit van die dag en over
het ontbijt die kinderen thuis hebben gehad. De beroepskracht zorgt ervoor dat elk kind zijn
verhaal kan doen.
De beroepskracht heeft een vertrouwde relatie met kinderen. Kinderen schakelen de beroepskracht
in als zij hulp nodig hebben of iets willen vertellen.
De beroepskrachten scheppen, door middel van een gevarieerd aanbod van materialen en
activiteiten, condities voor spel dat aansluit bij het ontwikkelingsniveau en de interesses van de
kinderen. Kinderen worden spelenderwijs uitgedaagd om hun motorische, cognitieve, creatieve en
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taalkundige vaardigheden te ontwikkelen. Zodoende worden zij in staat gesteld zelfstandig te
functioneren in een veranderende omgeving.
Er is binnen en buiten voldoende spelmateriaal voor de verschillende ontwikkelingsgebieden en
leeftijdsgroepen. Er is gesloten en open spelmateriaal waar kinderen mee kunnen ontdekken en
fantaseren. Er zijn enkele specifieke speelhoeken/-gebieden zoals een huishoek, een bouwhoek,
werkplaats met gereedschap en een chill-TVhoek.
Kinderen worden begeleid in hun interactie met leeftijdsgenoten en bij het ontwikkelen van sociale
verantwoordelijkheid. De beroepskrachten brengen de kinderen spelenderwijs sociale kennis en
vaardigheden bij. Dit helpt hen bij het aangaan en onderhouden van relaties met anderen.
De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in hun onderlinge interactie. Bij negatieve interactie
tussen kinderen grijpt zij adequaat in en helpt de situatie op te lossen. Eén kind speelt aan tafel
met speelgoed uit het keukentje. Een ander kind wil ook graag meedoen en vraagt of ze enkele
spulletjes mag hebben. Het kind zegt dat hij geen speelgoed wil afgeven. De beroepskracht grijpt
in en zegt dat hij heel veel spullen heeft en dat als hij het ander kind ook iets geeft zij samen
kunnen spelen en hij nog heel veel spullen overhoudt. De beroepskracht attendeert hem op de
afspraak; 'Samen spelen is samen delen'. Het kind begrijpt het en geeft het ander kind enkele
keukenspullen.
De beroepskrachten geven inzicht, richting en correctie aan het gedrag van kinderen. Zij zijn zich
bewust van hun voorbeeldfunctie in spreken en handelen. Er is aandacht voor de cultuur,
diversiteit en de algemeen aanvaarde waarden en normen van onze huidige
participatiesamenleving.
De beroepskracht geeft kinderen het goede voorbeeld van sociale vaardigheden in de omgang met
andere kinderen; ze is vriendelijk, luistert, leeft mee, troost en werkt samen. Ze is
meestal consequent in wat ze uitdraagt en hoe ze zelf handelt.
De beroepskracht communiceert in heldere taal en met een correcte woordkeuze.
Conclusie:
De houder voldoet aan de getoetste voorwaarde betreffende de pedagogische praktijk.

Gebruikte bronnen
•
•
•

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
Observatie(s)
Pedagogisch beleidsplan (2019)

Personeel en groepen
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘Personeel en groepen’.
Binnen dit domein worden de volgende onderdelen getoetst:
•
•
•
•
•

Verklaringen Omtrent het Gedrag en personenregister kinderopvang
Opleidingseisen
Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires
Inzet pedagogisch beleidsmedewerker
Stabiliteit van de opvang voor kinderen

Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke
criteria.

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
Bij dit onderzoek heeft een steekproef plaatsgevonden van Verklaringen Omtrent het Gedrag van
de houder (tevens beroepskracht) en de beroepskracht die de houder tijdens vakanties vervangt.
Tevens is de registratie en de koppeling in het personenregister kinderopvang van de huisgenoten
beoordeeld.
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Er zijn momenteel geen stagiaires, uitzendkrachten en/of vrijwilligers werkzaam.
De genoemde personen zijn ingeschreven in het personenregister kinderopvang en gekoppeld aan
de organisatie.
Conclusie:
De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden voor Verklaringen Omtrent het Gedrag en
personenregister kinderopvang.

Opleidingseisen
Bij dit onderzoek zijn de diploma's van de twee werkzame beroepskrachten beoordeeld.
De beroepskrachten zijn in het bezit van een passende beroepskwalificatie.
Tijdens dit onderzoek is de kwalificatie van de pedagogisch beleidsmedewerker getoetst. De
pedagogisch beleidsmedewerker beschikt over een voor de werkzaamheden passende opleiding.
Conclusie:
De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden voor opleidingseisen.

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
De beroepskracht-kindratio wordt beoordeeld volgens de rekentool op https://www.1ratio.nl.
Tijdens dit onderzoek is de inzet van beroepskrachten als volgt:
Naam
groep:
De
Zonnestraal

Aantal aanwezige
kinderen per leeftijd:
4 jaar: 1 kind

Aantal aanwezige
beroepskrachten:
1

Aantal benodigde
beroepskrachten:
1

5 jaar: 1 kind
6 jaar:
2 kinderen
De houder zorgt voor inzet van voldoende medewerkers gezien leeftijd en aantal kinderen in de
groep. Hiermee wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio.
De voorwaarde met betrekking tot het afwijken van de beroepskracht-kindratio is niet beoordeeld
omdat er slechts één beroepskracht op de groep ingezet wordt.
Conclusie:
De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden voor aantal beroepskrachten en eisen aan de
inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires.

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers
De voorwaarden met betrekking tot de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker is tijdens dit
onderzoek niet beoordeeld. De houder is geïnformeerd over de wijzigingen en verwezen naar de
brochure Toezicht en handhaving kinderopvang “Informatie voor ondernemers”, die onder andere
op de website van de GGD Zuid Limburg te vinden is.
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Stabiliteit van de opvang voor kinderen
De opvang vindt plaats in één basisgroep. De indeling is als volgt:
Naam groep
De Zonnestraal

Leeftijd
4-13 jaar

Maximum aantal kinderen
11

Conclusie:
De houder voldoet aan de getoetste voorwaarde voor stabiliteit van de opvang voor kinderen.

Gebruikte bronnen
•
•
•
•
•
•

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
Observatie(s)
Personen Register Kinderopvang
Diploma(s)/kwalificatie(s) beroepskrachten
Presentielijsten (week 30 en 31)
Pedagogisch beleidsplan (2019)

Veiligheid en gezondheid
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘Veiligheid en gezondheid’.
Binnen dit domein worden de volgende onderdelen getoetst:
•
•

Veiligheids- en gezondheidsbeleid
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke
criteria.

Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder hanteert een veiligheids- en gezondheidsbeleid voor deze locatie en draagt er zorg voor
dat in de praktijk conform het beleid wordt gehandeld. Dit blijkt uit interview met de
aanwezige vaste beroepskracht en uit observatie.
Huisregels zijn opgesteld. Beleid, protocollen en instructies zijn aanwezig op de locatie. Tijdens
werkoverleggen met de invalkracht wordt het beleid onder de aandacht gehouden. Er is sprake van
een continu proces.
De houder checkt jaarlijks of het beleid veiligheid en gezondheid actueel is en bespreekt deze met
de vaste vervangster.
Conclusie:
De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden voor veiligheids- en gezondheidsbeleid.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De houder hanteert een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
Uit onderzoek blijkt dat de houder het afwegingskader heeft toegevoegd aan het stappenplan van
de meldcode van de organisatie.
De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode en de wettelijke meldplicht. De
houder heeft het stappenplan in de groepsruimte ophangen. Daarnaast heeft de houder de
meldcode app op de werktelefoon geïnstalleerd en heeft zij zich aangemeld voor een e-learning
met betrekking tot het werken met de meldcode.
De houder geeft aan dat tijdens het werkoverleg de invalkracht geïnformeerd wordt over
wijzigingen en vernieuwingen.
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Uit interview blijkt dat de beroepskracht in grote lijnen op de hoogte is van de inhoud en het
gebruik van de meldcode en de meldplicht. Verdieping blijft noodzakelijk.
Conclusie:
De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden voor meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling.

Gebruikte bronnen
•
•
•

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
Observatie(s)
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Ouderrecht
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'Ouderrecht'.
Binnen dit domein wordt het volgende onderdeel getoetst:
•

Oudercommissie

Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke
criteria.

Oudercommissie
In de buitenschoolse opvang worden minder dan 50 kinderen opgevangen. Desondanks heeft de
houder voor dit kindercentrum een oudercommissie ingesteld, die bestaat uit vijf leden.
Uit de vragenlijst van de oudercommissie komen geen punten naar voren die bij dit onderzoek
aandacht moeten krijgen van de toezichthouder.
Conclusie:
De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden voor de oudercommissie.

Gebruikte bronnen
•
•
•
•

Vragenlijst oudercommissie (2019)
Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
Reglement oudercommissie
Notulen oudercommissie (29-01-2019)
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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)
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
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)
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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)
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
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; 9a lid 3
Regeling Wet kinderopvang)
Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat
wordt opgevangen, met dien verstande dat:
- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige
kinderen in een basisgroep wordt bepaald op grond van 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;
- in afwijking hiervan op grond van het Besluit kwaliteit kinderopvang art.16 lid 4 minder
beroepskrachten zijn ingezet.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang)
Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Bij buitenschoolse opvang vindt de opvang plaats in basisgroepen. Een kind wordt opgevangen in
één basisgroep. De maximale grootte van de basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in
bijlage 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
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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)
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)
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)

Ouderrecht
Oudercommissie
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Er is, zes maanden na registratie, een oudercommissie ingesteld die tot taak heeft de houder van
een kindercentrum te adviseren over de onderwerpen in artikel 1.60 van de Wet kinderopvang.
OF
De verplichting tot het instellen van een oudercommissie geldt niet omdat het een kindercentrum
betreft waar maximaal 50 kinderen worden opgevangen en de houder van een kindercentrum zich
aantoonbaar voldoende heeft ingespannen om een oudercommissie in te stellen.
(art 1.58 lid 1 en 2 Wet kinderopvang)
Personen werkzaam bij het kindercentrum zijn geen lid van de oudercommissie.
(art 1.58 lid 5 Wet kinderopvang)
De leden van de oudercommissie worden gekozen uit en door de ouders van wie de kinderen in het
kindercentrum worden opgevangen.
(art 1.58 lid 4 Wet kinderopvang)
De oudercommissie bepaalt haar eigen werkwijze.
(art 1.58 lid 6 Wet kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Vestigingsnummer KvK
Aantal kindplaatsen

Gegevens houder

Naam houder
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

:
:
:
:

BSO "De Zonnestraal"
http://www.bsodezonnestraal.nl
000029269865
11

: Jolanda Elisabeth Francisca Roek
: 60035900
: Ja

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

:
:
:
:
:

GGD Zuid Limburg
Postbus 33
6400AA Heerlen
088-8805000
I.C.M Reijntjens- van den Kroonenberg

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

Planning

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

: Voerendaal
: Postbus 23000
: 6367ZG VOERENDAAL

:
:
:
:
:
:

29-07-2019
05-08-2019
Niet van toepassing
14-08-2019
14-08-2019
14-08-2019

: 21-08-2019
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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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