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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd onderzoek na registratie.
Dit inspectierapport is tot stand gekomen aan de hand van een onderzoek na registratie. Dit
onderzoek wordt standaard binnen drie maanden na registratie van de kinderopvangvoorziening in
het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) uitgevoerd door de GGD.
Beschouwing
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij het uitgevoerde onderzoek na registratie. Na de
feiten over het kindercentrum en de inspectiegeschiedenis volgen de belangrijkste bevindingen.
Deze worden in het rapport per voorwaarde uitgewerkt.
Feiten over buitenschoolse opvang (BSO) De Weisterbeek:
BSO de Weisterbeek bestaat op deze locatie uit 1 basisgroep bestaande uit kinderen vanaf 8 jaar
oud. In totaal kunnen er maximaal 28 kinderen opgevangen worden. BSO de Weisterbeek
is gevestigd in de dependance van de basisschool de Weisterbeek. De basisschool maakt met
diverse onderwijsklassen gebruik van de benedenverdieping van het voormalig bankgebouw. De
groepsruimtes bevinden zich op de eerste verdieping.
Inspectiegeschiedenis:

17-07-2017: onderzoek voor registratie. Er zijn geen bezwaren om de houder in exploitatie te
laten treden.
Bevindingen op hoofdlijnen:
Naar aanleiding van het onderzoek na registratie dat is uitgevoerd door de GGD Limburg-Noord,
blijkt dat BSO De Weisterbeek aan alle in dit rapport getoetste voorwaarden voldoet. Er is een
aandachtspunt geformuleerd ten aanzien van het ontbreken van leesmateriaal op de voorziening.
Voor een nadere inhoudelijke uitleg zie de toelichting bij het betreffende onderdeel in dit rapport.
Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘Pedagogisch klimaat’. Binnen dit
domein worden de volgende onderdelen getoetst:



Pedagogisch beleid;
Pedagogische praktijk.

Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke
criteria.
Pedagogisch beleid
De houder hanteert voor deze BSO een pedagogisch werkplan dat is gedateerd op juni 2017. De
houder beschrijft in dit pedagogisch werkplan:
Visie:
De houder beschrijft in het pedagogisch werkplan de voor deze BSO kenmerkende visie op de
omgang met kinderen.
De 4-basisdoelen van Riksen-Walraven
De houder beschrijft in het pedagogisch werkplan de wijze waarop de emotionele veiligheid van
kinderen wordt gewaarborgd, de mogelijkheden voor kinderen tot de ontwikkeling van hun
persoonlijke en sociale competentie en de wijze waarop de overdracht van normen en waarden aan
kinderen plaatsvindt.
Werkwijze, omvang en leeftijdsopbouw
De houder beschrijft in het pedagogisch werkplan de werkwijze, omvang en leeftijdsopbouw van de
basisgroep.
Activiteiten buiten de basisgroep
De houder beschrijft in het pedagogisch werkplan de (spel)activiteiten die kinderen buiten de
basisgroepen kunnen verrichten.
Activiteiten in groepen groter dan 30 kinderen
Activiteiten in groepen groter dan 30 kinderen zijn op deze voorziening niet aan de orde. Er worden
maximaal 28 kinderen opgevangen.
Ondersteuning door andere volwassenen
De houder beschrijft in het pedagogisch werkplan hoe beroepskrachten bij hun werkzaamheden
worden ondersteund door andere volwassenen.
Ondersteuning indien er slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is
De houder beschrijft in het pedagogisch werkplan hoe ondersteuning is vormgegeven indien slechts
één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is.
Ondersteuning indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum wordt ingezet in
afwijking van de beroepskracht-kindratio
De houder beschrijft in het pedagogisch werkplan hoe ondersteuning is vormgegeven indien slechts
één beroepskracht in het kindercentrum wordt ingezet in afwijking van de beroepskracht-kindratio.
Wennen
De houder beschrijft in het pedagogisch werkplan de wijze waarop kinderen kunnen wennen aan de
(nieuwe) basisgroep waarin zij zullen worden opgevangen.
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Extra dagdelen
De houder beschrijft in het pedagogisch werkplan de werkwijze bij het afnemen van extra
dagdelen/uren.
Meertalige opvang
Er wordt op deze voorziening geen meertalige opvang geboden.
Conclusie:
Er wordt aan de getoetste voorwaarden voldaan.
Pedagogische praktijk
Het oordeel van de inspecteur ten aanzien van de pedagogische praktijk is tot stand gekomen door
een veelheid aan waarnemingen tijdens de observatie. Voor deze observatie van de pedagogische
praktijk maakt de inspecteur gebruik van het Veldinstrument observatie kindercentrum (opgesteld
door GGD Nederland, versie januari 2015). De beschrijvingen, die cursief zijn weergegeven, zijn
aan dit instrument ontleend en tijdens het onderzoek op locatie geconstateerd.
Bij het beoordelen van de observaties is uitgegaan van 4 basiscompetenties vanuit de Wet
kinderopvang, waaraan de pedagogische praktijk minimaal moet voldoen,
namelijk:





emotionele veiligheid;
persoonlijke competentie;
sociale competentie;
overdracht van normen en waarden.

Tijdens de observatie spelen de 6 kinderen van de 8+ groep samen met de BSO-kinderen van
locatie Schoolstraat samen op het schoolplein. Om die reden is de observatie bijna identiek aan die
van locatie Schoolstraat.
De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan.
Dit blijkt uit de pedagogische observaties die hebben plaatsgevonden op de aanwezige
basisgroep. De beroepskracht handelt conform de uitgangspunten en werkinstructies in het
pedagogisch beleidsplan.
Emotionele veiligheid:
Het bieden van emotionele veiligheid is van primair belang, niet alleen omdat het bijdraagt aan het
welbevinden van de kinderen nu, maar ook omdat een onveilig klimaat het realiseren van de
andere pedagogische doelstellingen in de weg staat. Als een kind zich niet veilig voelt, gaat het niet
op ontdekking uit en durft het geen nieuwe uitdagingen aan te gaan. Het kind ontwikkelt geen
zelfvertrouwen en er kan geen sprake zijn van innerlijke groei door positieve ervaringen.
Kennen/herkennen: de beroepskracht kent ieder kind in de groep; ze kent hen bij naam en weet
persoonlijke bijzonderheden (bijv. karakter, hobby, allergieën). In het contact met het kind wordt
die kennis gebruikt.
Respectvol contact: de beroepskracht heeft gesprekjes met kinderen waarbij beiden bijdragen aan
de voortgang en inhoud van het gesprek (dialoog). Zij sluit op passende wijze aan op de situatie
en/of de vraag van een kind. Er is verbaal en non-verbaal contact.
Uit bovenstaande voorbeelden blijkt dat de emotionele veiligheid van kinderen voldoende wordt
gewaarborgd.
Persoonlijke competentie:
Bij jonge kinderen zijn exploratie en spel de belangrijkste middelen om greep te krijgen op hun
omgeving. Door exploratie ontdekt het kind nieuwe handelingsmogelijkheden die vervolgens in spel
worden geoefend, uitgebouwd, gevarieerd en geperfectioneerd. Exploratie en spel zijn intrinsiek
gemotiveerd; de kwaliteit van exploratie en spel is een voorspeller van hun latere creativiteit,
onafhankelijkheid en veerkracht.
Vrije tijd/ontspanning: kinderen hebben de mogelijkheid om zich te ontspannen en/of schooldrukte
af te reageren (bijv. eerst buiten uitrazen, dan binnen ontspannen). Zij kunnen (ook) voor
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activiteiten kiezen die passen bij hun eigen interesse en energieniveau zoals voetballen, rustig een
tekening maken, of knutselen in het atelier.
Kennis pre-puberfase: de beroepskracht weet hoe de ontwikkeling in de pre-puberteit verloopt en
houdt hier rekening mee in haar manier van omgaan met en aanspreken van de 8+ers. De
beroepskracht weet om te gaan met pre-puberaal gedrag (uitdagen, grenzen opzoeken en
onvoorspelbaarheid) van 8+ers; hierbij worden ieders grenzen (van de beroepskracht, de 8+er,
andere groepsgenoten) goed bewaakt. De beroepskracht geeft de 8+ers ruimte voor eigen keuzes
en biedt activiteiten aan die passen bij hun niveau en interesse.
Uit bovenstaande voorbeelden blijkt dat kinderen voldoende mogelijkheid krijgen om tot
ontwikkeling van persoonlijke competentie te komen.
Sociale competentie:
Het samenzijn met vertrouwde pedagogisch medewerkers en bekende leeftijdsgenoten bevordert
de ontwikkeling van relaties en bevordert dus een gevoel van veiligheid. Goede relaties met
leeftijdsgenoten bevorderen de kwaliteit van hun uitwisselingen en van hun spel. In een
vertrouwde groep leeftijdsgenoten kunnen kinderen gevoelens van verbondenheid en sociale
verantwoordelijkheid ontwikkelen.
Positieve sfeer: de beroepskracht zet zich in voor een positieve sfeer door zorg voor de inrichting
en aankleding van ruimte en activiteiten. Zij maakt een grapje, is behulpzaam en heeft aandacht
en zorg voor alle kinderen. Kinderen worden aangesproken op hun medeverantwoordelijkheid voor
een positieve sfeer en omgang met elkaar.
Eigenheid: de beroepskracht sluit aan op de persoonlijke eigenheid van kinderen. Zij benoemt en
waardeert individuele talenten, kwaliteiten en eigenaardigheden. Zij activeert de betrokkenheid en
deelname van alle kinderen aan het groepsgebeuren op een wijze die recht doet aan het
individuele kind. Kinderen worden gestimuleerd om sociale contacten met elkaar aan te gaan.
Uit bovenstaande voorbeelden blijkt dat kinderen voldoende mogelijkheid krijgen om tot
ontwikkeling van sociale competentie te komen.
Waarden en normen:
Het gedrag van de groepsleiding speelt een cruciale rol bij de morele ontwikkeling van kinderen.
Door de reactie van groepsleiding en de uitleg die zij daarover geven, ervaren kinderen de grenzen
van goed en slecht, van anders, van mogen en moeten. Kinderen begrijpen beter waarom bepaald
gedrag verwacht wordt in bepaalde situaties. Deze kennis geeft kinderen zekerheid over hun eigen
functioneren (zelfvertrouwen) en leidt tot betere zelfsturing en sociale interactie.
Professionele werkhouding: de beroepskracht is zich bewust van haar professionele voorbeeldrol
(modeling). Zij gedraagt zich volgens de waarden en normen die in het pedagogisch beleid staan
beschreven.
Nabijheid/ruimte laten: de interacties tussen beroepskracht en kind sluiten aan op de behoeften.
Kinderen leren om contact met elkaar te maken en om gedragssignalen van anderen te lezen
(nabijheid versus ruimte geven, rekening houden met, accepteren). Ook de beroepskracht is zich
bewust van de zowel fysieke als persoonlijke ruimte die kinderen in de 8+ leeftijd steeds meer
nodig hebben.
Uit bovenstaande voorbeelden blijkt dat kinderen voldoende mogelijkheid krijgen om tot
ontwikkeling van waarden en normen te komen.
Conclusie
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarden voldaan.
Gebruikte bronnen:

Observaties (op de groep)
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Personeel en groepen
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘Personeel en groepen’. Binnen dit
domein worden de volgende onderdelen getoetst:






Verklaring omtrent het gedrag (VOG);
Passende beroepskwalificatie;
Opvang in groepen;
Beroepskracht-kindratio;
Gebruik van de voorgeschreven voertaal.

Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke
criteria.
Verklaring omtrent het gedrag
De toezichthouder heeft het VOG beoordeeld van de beroepskracht die tijdens de inspectie op deze
voorziening werkzaam is.
Uit de toetsing blijkt dat zij beschikt over een binnen de kinderopvang geldig VOG.
Beroepskrachten in de kinderopvang vallen sinds maart 2013 onder de zogenaamde continuescreening. Hierdoor blijft doorlopend in beeld of er bezwaren zijn om personen in de kinderopvang
werkzaam te laten (blijven) zijn.
Conclusie:
Er wordt aan de getoetste voorwaarde voldaan.
Passende beroepskwalificatie
De toezichthouder heeft de beroepskwalificatie beoordeeld van de beroepskracht die tijdens de
inspectie op deze voorziening werkzaam is.
Uit de toetsing blijkt dat deze beroepskracht beschikt over een voor de werkzaamheden passende
beroepskwalificatie zoals in de cao kinderopvang is opgenomen.
Meertalige opvang
Deze voorziening biedt geen meertalige buitenschoolse opvang. Geldende eisen hiervoor zijn
daarom niet van toepassing.
Conclusie:
Er wordt aan de getoetste voorwaarde voldaan.
Opvang in groepen
BSO De Weisterbeek beschikt over één BSO groep, genaamd 'de wijze 8 plussers', waarin
maximaal 28 kinderen van 8 - 13 jaar worden opgevangen.
Conclusie:
Er wordt aan de getoetste voorwaarden voldaan.
Beroepskracht-kindratio
Achterwacht regeling
De houder heeft geregeld dat een andere volwassene telefonisch bereikbaar is en binnen 15
minuten aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit, indien conform de beroepskracht-kindratio
slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is.
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Beroepskracht-Kindratio
Tijdens de observatie zijn er 6 kinderen aanwezig onder leiding van 1 beroepskracht.
Afwijken van de beroepskracht-kindratio
Bij buitenschoolse opvang De Weisterbeek kunnen voor en na de dagelijkse schooltijd alsmede
gedurende vrije middagen ten hoogste een half uur per dag minder beroepskrachten worden
ingezet dan volgens de beroepskracht-kindratio vereist is. Omdat er tijdens de observatie geen
sprake is van afwijken wordt dit onderdeel niet beoordeeld.
Conclusie:
Er wordt aan de getoetste voorwaarden voldaan.
Gebruik van de voorgeschreven voertaal
De aanwezige beroepskracht spreekt de Nederlandse taal met de kinderen.
Conclusie:
Er wordt aan de getoetste voorwaarde voldaan.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (telefonisch)

Interview (beroepskracht)

Observaties (op de groep)

Diploma beroepskracht

Verklaringen omtrent het gedrag (beroepskracht)
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Veiligheid en gezondheid
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘Veiligheid en gezondheid’. Binnen
dit domein worden de volgende onderdelen getoetst:



Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid;
Meldcode kindermishandeling.

Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke
criteria.
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
De houder beschikt over een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid met actieplan.
Hierin worden de risico's beschreven in alle ruimtes die tijdens de kinderopvang binnen deze
voorziening worden gebruikt. In het actieplan wordt aangegeven welke maatregelen op welk
moment zijn, respectievelijk worden genomen in verband met de veiligheids- en
gezondheidsrisico’s, alsmede de samenhang tussen deze risico's en de genomen of te nemen
maatregelen. Tevens heeft de houder werkafspraken geformuleerd.
De houder beschrijft in ieder geval de volgende vereiste thema's op het gebied van veiligheid en
gezondheid:

verbranding, vergiftiging, verdrinking, valongevallen, verwondingen, beknelling, botsen,
stoten, steken en snijden, ziektekiemen, binnenmilieu, buitenmilieu en medisch handelen.
Beroepskrachten kunnen op locatie kennisnemen van de risico-inventarisaties en het bijbehorende
actieplan.
De inventarisaties zijn reeds bij het voorgaande onderzoek beoordeeld.
Conclusie:
Er wordt aan de getoetste voorwaarden voldaan.
Meldcode kindermishandeling
De houder beschikt over een meldcode kindermishandeling die voldoet aan de inhoudelijke eisen,
gedateerd op juni 2016. Het bevat ten minste de volgende elementen:
- een stappenplan voor het omgaan met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;
- toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen;
- specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld;
- specifieke aandacht voor de wijze waarop personeel moet omgaan met vertrouwelijke gegevens.
De houder hanteert hierbij het format van de brancheorganisatie kinderopvang.
De beroepskracht verklaart dat de inhoud van de meldcode regelmatig in teamoverleggen terug
komt. Ze geeft aan dat die avond (dag van observatie) toevallig een thema-avond plaatsvindt voor
alle beroepskrachten over de meldcode en de omgang met signalen over kindermishandeling.
Conclusie:
Er wordt aan de getoetste voorwaarden voldaan.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (telefonisch)

Interview (beroepskracht)

Observaties (op de groep)

Risico-inventarisatie veiligheid

Risico-inventarisatie gezondheid

Actieplan veiligheid

Actieplan gezondheid

Meldcode kindermishandeling
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Accommodatie en inrichting
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘Accommodatie en inrichting’.
Binnen dit domein worden de volgende onderdelen getoetst:



Binnenruimte;
Buitenspeelruimte.

Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke
criteria.
Binnenruimte
Tijdens de inspectie heeft de toezichthouder de binnenruimte bekeken. Deze binnenruimte is op
dat moment minimalistisch ingericht en aangekleed. Er zijn meerdere ruimten voor de kinderen
beschikbaar:
- Atelier: ingericht met kasten knutselmateriaal, tafel met stoelen en een whiteboard;
- Chillruimte: kleine ruimte met enkel wat zitzakken en kussens op de grond;
- Computerruimte: kale ruimte met twee laptops op een tafel, een hoekje met wat kastjes;
- Huiskamer: centrale ruimte met tafels en stoelen, een plannings/activiteitenbord en een kast met
spelletjes.
Aandachtspunt:
Tijdens de inspectie valt op dat dat er geen leesmateriaal voor de kinderen aanwezig is. De
aanwezige beroepskracht bevestigt dat. In het pedagogisch beleidsplan geeft de houder echter aan
dat er wel (strip)boeken aanwezig zijn:
“Een BSO groepsruimte – Loungeruimte
Hier kunnen de kinderen ‘chillen’ en kletsen. De ruimte is ingericht met een zitzak, kussens en er
zijn (strip)boeken om te lezen.”
Naar aanleiding van deze constatering heeft de toezichthouder telefonisch contact gehad met de
locatieverantwoordelijke. Zij legt uit dat de kinderen (grotendeels) bepalen hoe de BSO wordt
ingericht en met welke materialen. Boeken waren aanvankelijk aanwezig, maar zijn op verzoek van
de kinderen weggehaald. De locatieverantwoordelijke heeft aangegeven de situatie binnen het
team te bespreken. De toezichthouder wijst op het belang van de aanwezigheid van enig
leesmateriaal met het oog op de persoonlijke ontwikkeling en behoeften.
Conclusie:
Er wordt aan de getoetste voorwaarden voldaan.
Buitenspeelruimte
De buitenspeelruimte van de BSO is voldoende ruim voor 28 BSO-kinderen. De BSO maakt gebruik
van het schoolplein van de nabijgelegen School 'De Weisterbeek'. Omdat het nieuwe pand op
kleine loopafstand van het schoolplein ligt zijn hekken geplaatst ter verduidelijking van de route.
De buitenspeelruimte is toegankelijk, vast beschikbaar en passend ingericht.
Conclusie:
Er wordt aan de getoetste voorwaarden voldaan.
Gebruikte bronnen:

Observaties (op de groep)

Pedagogisch beleidsplan

Binnen- en buitenruimte

Interview beroepskracht

Interview locatieverantwoordelijke (telefonisch)
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Ouderrecht
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘Ouderrecht’. Binnen dit domein
worden de volgende onderdelen getoetst:



Informatie;
Klachten en geschillen.

Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke
criteria.
Informatie
De houder informeert ouders op verschillende manieren. Dat gebeurt onder meer via de website,
het pedagogisch beleidsplan, persoonlijke gesprekken, social media en nieuwsbrieven. Het meest
recente GGD inspectierapport is op de website van de houder inzichtelijk.
Ook worden ouders voldoende geïnformeerd over de mogelijkheid tot klagen of de mogelijkheid om
geschillen voor te leggen aan de geschillencommissie kinderopvang. Relevante informatie daarover
kan men onder andere op de website van de houder overzichtelijk terugvinden.
Conclusie:
Er wordt aan de getoetste voorwaarden voldaan.
Klachten en geschillen
Klachtenregeling
De houder treft een regeling voor de afhandeling van klachten over:
- een gedraging van de houder of een bij de houder werkzaam persoon jegens een ouder of kind;
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder.
De regeling is schriftelijk vastgelegd, voorziet er in dat de ouder de klacht schriftelijk bij de houder
indient en dat de houder:
- de klacht zorgvuldig onderzoekt;
- de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling;
- de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk afhandelt;
- de klacht uiterlijk zes weken na indiening afhandelt;
- de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt;
- in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn
gerealiseerd.
Aansluiting geschillencommissie
De houder van BSO De Weisterbeek is per 01-01-2017 aangesloten bij een door de minister van
Veiligheid en Justitie erkende geschillencommissie voor het behandelen van:
a) geschillen tussen houder en ouder over:
- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouder of kind;
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder.
b) geschillen tussen houder en oudercommissie over de toepassing en uitvoering van het wettelijke
adviesrecht.
Conclusie:
Er wordt aan de getoetste voorwaarden voldaan.
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Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (telefonisch)

Interview (beroepskracht)

Informatiemateriaal voor ouders

Website

Pedagogisch beleidsplan

Klachtenregeling
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum
kenmerkende visie op de omgang met kinderen is beschreven.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen)

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van: de
wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de mogelijkheden voor
kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie en de wijze waarop de
overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de
werkwijze, de maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de basisgroep.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub b en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de
(spel)activiteiten die kinderen buiten de basisgroepen kunnen verrichten.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub c en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving hoe
beroepskrachten bij hun werkzaamheden worden ondersteund door andere volwassenen.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub d en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving hoe
ondersteuning is vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 10, art 7 lid 1 sub g en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving hoe
ondersteuning is vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum wordt
ingezet in afwijking van de beroepskracht-kindratio.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 9, art 7 lid 1 sub g en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de
wijze waarop kinderen kunnen wennen aan een nieuwe basisgroep waarin zij zullen worden
opgevangen.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub e en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van het
beleid ten aanzien van het gebruik maken van kinderopvang gedurende extra dagdelen.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 11, art 7 lid 1 sub f en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)
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Pedagogische praktijk
De houder draagt zorg voor uitvoering van het vastgestelde pedagogisch beleidsplan.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van
persoonlijke competentie te komen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van
sociale competentie te komen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag
De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum
exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven vanaf 1 maart
2013.
(art 1.50 lid 3 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Passende beroepskwalificatie
Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Opvang in groepen
De opvang vindt plaats in basisgroepen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De basisgroep bestaat uit maximaal twintig kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot de leeftijd waarop
het basisonderwijs voor die kinderen eindigt.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

OF
De basisgroep bestaat uit maximaal dertig kinderen in de leeftijd van 8 jaar tot de leeftijd waarop
het basisonderwijs voor die kinderen eindigt.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
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Beroepskracht-kindratio
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige
kinderen in de groep bedraagt ten minste:
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 4 jaar.
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar.
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten
berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl.

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 3 en 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

OF
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige
kinderen in de groep bedraagt ten minste:
- 2 beroepskrachten en een extra volwassene per 30 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8
jaar.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 4 en 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

De houder heeft geregeld dat een andere volwassene telefonisch bereikbaar is en binnen 15
minuten aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit, indien conform de beroepskracht-kindratio
slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Bij buitenschoolse opvang kunnen voor en na de dagelijkse schooltijd alsmede gedurende vrije
middagen ten hoogste een half uur per dag minder beroepskrachten worden ingezet dan volgens
de beroepskracht-kindratio vereist is.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Gebruik van de voorgeschreven voertaal
De voorgeschreven voertaal wordt gebruikt.
(art 1.55 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

OF
Er wordt mede een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de herkomst van de kinderen in
specifieke omstandigheden daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder vastgestelde
gedragscode.
(art 1.55 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Veiligheid en gezondheid
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid op voor alle voor kinderen toegankelijke
ruimtes in een kindercentrum, waaronder de buitenspeelruimte.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub
a Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie.

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

De houder beschrijft de veiligheidsrisico’s op de thema’s: verbranding, vergiftiging, verdrinking,
valongevallen, verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn,
respectievelijk worden genomen in verband met de veiligheidsrisico’s, alsmede de samenhang
tussen de veiligheidsrisico’s en de maatregelen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
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De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van
de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie gezondheid op.

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

De houder beschrijft de gezondheidsrisico’s op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu,
buitenmilieu en medisch handelen.

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn
respectievelijk worden genomen in verband met de gezondheidsrisico’s, alsmede de samenhang
tussen de gezondheidsrisico’s en de maatregelen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van
de vastgestelde risico-inventarisatie gezondheid.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

Meldcode kindermishandeling
De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld die ten minste de volgende
elementen bevat:
- een stappenplan voor het omgaan met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;
- toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen;
- specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld;
- specifieke aandacht voor de wijze waarop personeel moet omgaan met vertrouwelijke gegevens.
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2a Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen)

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode.
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Accommodatie en inrichting
Binnenruimte
De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op
te vangen kinderen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Buitenspeelruimte
De buitenspeelruimte is voor kinderen toegankelijk.

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De buitenspeelruimte is vast beschikbaar voor de buitenschoolse opvang.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de
op te vangen kinderen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
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De niet-aangrenzende buitenspeelruimte is in de directe nabijheid van het kindercentrum.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De niet-aangrenzende buitenspeelruimte is voor kinderen goed bereikbaar.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De niet-aangrenzende buitenspeelruimte is voor kinderen veilig bereikbaar.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Ouderrecht
Informatie
De houder informeert ouders en een ieder die daarom verzoekt over het te voeren beleid.
(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De houder informeert ouders en personeel over het inspectierapport door het zo spoedig mogelijk
na ontvangst op de eigen website te plaatsen. Indien geen website aanwezig is legt de houder een
afschrift van het inspectierapport op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats.
(art 1.54 lid 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De houder brengt de klachtenregeling, alsmede wijzigingen daarvan, op passende wijze onder de
aandacht van ouders.
(art 1.57b lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De houder brengt de mogelijkheid om geschillen aan de geschillencommissie voor te leggen op
passende wijze onder de aandacht van ouders.
(art 1.57c lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Klachten en geschillen
De houder treft een regeling voor de afhandeling van klachten over:
- een gedraging van de houder of een bij de houder werkzaam persoon jegens een ouder of kind;
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder.
(art 1.57b lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De regeling is schriftelijk vastgelegd, voorziet er in dat de ouder de klacht schriftelijk bij de houder
indient en dat de houder:
- de klacht zorgvuldig onderzoekt;
- de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling;
- de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk afhandelt;
- de klacht uiterlijk zes weken na indiening afhandelt;
- de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt;
- in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn
gerealiseerd.
(art 1.57b lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen

: Kindcentrum De Weisterbeek
: http://www.kinderopvanghetnest.nl
: 28

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

:
:
:
:
:
:

BV 't Nest Kinderopvang
Schoolstraat 3
5971BH Grubbenvorst
www.kinderopvangratjetoe.nl
62166433
Ja

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

:
:
:
:
:

GGD Limburg-Noord
Postbus 1150
5900BD VENLO
088-1191200
JP Brizzi

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Horst aan de Maas
: Postbus 6005
: 5960AA HORST

Gegevens toezicht

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

:
:
:
:
:
:

24-10-2017
13-11-2017
17-11-2017
21-11-2017
21-11-2017
21-11-2017

: 28-11-2017
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
Horst, 17 november 2017

Betreft: Zienswijze inspectie na registratie, locatie Weisterbeek BSO 8+groep, 24-10-2017

Geachte heer Brizzi,
Wij zijn hartstikke blij met het positieve inspectierapport van onze Weisterbeek BSO 8+ groep. Er
zijn geen tekortkomingen geconstateerd. De medewerkers hebben uw inspectie als open en
prettig ervaren.
Op deze locatie verblijven de oudere kinderen van BSO de Weisterbeek. In het rapport wordt
benoemd dat de beroepskracht de specifieke kennis en vaardigheden die bij deze doelgroep hoort
beheerst. Dat er kennis is over de pre-puberfase en dat de beroepskracht zich bewust is van de
fysieke en persoonlijke ruimte die kinderen in de 8+ leeftijd steeds meer nodig hebben. We
hebben onze pedagogische kwaliteit hoog in het vaandel staan, dus het is zeer fijn dit terug te
lezen in het rapport.
Bij het inrichting van de accommodatie betrekken wij de kinderen; samen met de kinderen krijgt
dit steeds meer vorm. Zeker bij de oudere doelgroep vinden we dat erg belangrijk. Zo voelen
kinderen zich betrokken en serieus genomen. Er wordt een aandachtspunt geconstateerd m.b.t.
het leesmateriaal. Dit is in het team besproken en het aanbod van leesmateriaal zal de komende
tijd uitgebreid worden.
Ten slotte maak ik graag van de gelegenheid gebruik om medewerkers te complimenteren. Zij
zorgen er iedere dag weer voor dat de kinderen in een veilige, gezellige en uitdagende omgeving
kunnen vertoeven!
Met vriendelijke groet,
Suzan Erkens
Clustermanager Horst-centrum
Kinderopvang 't Nest
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