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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 jaarlijks onderzoek.
Tijdens dit onderzoek bij Christelijke Kinderopvang BijdeHandjes zijn alle voorwaarden die op deze
locatie van toepassing zijn beoordeeld. Op de locatie heeft er een gesprek plaatsgevonden met een
beroepskracht en een invalkracht die ook stagiaire is.
Via telefoon en via e-mail heeft er contact plaatsgevonden met de locatiemanager.
Beschouwing
Tijdens dit onderzoek zijn niet alle items beoordeeld, omdat er sprake is van een zogeheten risicogestuurd toezicht (RGT). Op basis van het model risicoprofiel zijn de onderzoeksactiviteiten
bepaald. Deze onderzoeksactiviteiten richten zich primair op de kwaliteit van de dagelijkse praktijk,
aangevuld met aandachtspunten uit vorige onderzoeken.
Feiten over het kindercentrum
Buitenschoolse opvang Christelijke Kinderopvang BijdeHandjes bevindt zich in een kindercentrum.
Het kindercentrum bevindt zich aan de basisschool 'De Wheemschool'.
De buitenschoolse opvang maakt onderdeel uit van de organisatie 'kinderopvang bijdehandjes
B.V.'.
Deze organisatie telt op dit moment 34 verschillende locaties.
De basisruimte bevindt zich op de eerste etage in de bibliotheek van de school.
Er is een registratie voor maximaal 30 kinderen.
De opvang vindt plaats op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmiddag.
Naast naschoolse opvang is er ook voorschoolseopvang en vakantieopvang.
Inspectiegeschiedenis
2014-10-15: regulier onderzoek zonder overtredingen
2015-11-17: regulier onderzoek zonder overtredingen
2016-10-06: regulier onderzoek zonder overtredingen
Bevindingen op hoofdlijnen
Buitenschoolse opvang Bijdehandjes heeft de beschikking over een zeer grote mooi
ingerichte buitenruimte. Deze buitenruimte is ook een openbare ruimte.
Binnen bevindt zich de buitenschoolse opvang op de eerste verdieping.
Kinderen kunnen (zelfstandig) gebruik maken van de binnen en buitenruimte. Echter de veiligheid
dient gewaarborgd te zijn.
Ten tijde van het onderzoek wordt niet voldaan aan de getoetste eisen uit de Wet, die op deze
locatie tijdens dit onderzoek van toepassing zijn.
Voor verdere toelichting verwijst de toezichthouder naar de uitwerking in het rapport.

Advies aan College van B&W
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid.
3. Veiligheid en Gezondheid
3.1 Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
3.1.4 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)
5. Ouderrecht
5.1.1 Informatie aan ouders
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)
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Binnen dit domein zijn de volgende competenties geobserveerd en beoordeeld:





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

Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk is gebruik gemaakt van het Veldinstrument
observatie kindercentrum (versie Januari 2015). De cursief gedrukte tekst hieronder is afkomstig
uit dit document. Om een helder beeld te krijgen van beleid, visie en praktijk is het beleidsplan
gecontroleerd op inhoud en volledigheid.
Het onderzoek vindt plaats vanaf het begin van de opvang.
In verband met afwezigheid van een vaste kracht, is een stagiaire ingezet als invalkracht. Een van
de beroepskrachten haalt kinderen op van andere locaties. De invalkracht met een stagiaire haalt
kinderen op van de basisschool, waarin de naschoolse opvang aan verbonden is. Wanneer de
kinderen (16) aanwezig zijn, wordt er samen met de beroepskracht, invalkracht en stagiaire
gegeten en gedronken. Daarna kiezen de kinderen voor verschillende activiteiten zoals kleuren,
tafelvoetbalspel, bouwen en met poppen spelen. Een aantal kinderen gaan onder begeleiding
van de invalkracht buitenspelen op een zeer grote aangrenzende buitenspeelplaats. De basisruimte
bevindt zich op de eerste verdieping.
Pedagogische praktijk
Uitvoering Pedagogisch beleidsplan
"De beroepskrachten weten wat de vier pedagogische basisdoelen inhouden (....)".
Observatie
Uit het gesprek met de beroepskracht, blijkt dat de beroepskracht inhoudelijk op de
hoogte zijn van het pedagogisch beleid.
Tijdens het structureel overleg is in oktober 2017 het pedagogisch beleid en de visie van de
organisatie met de beroepskrachten besproken.
Emotionele veiligheid
'Elk kind wordt individueel begroet, op school of bij binnenkomst; beroepskrachten doen dit op een
enthousiaste en persoonlijke manier'.
Observatie
De invalkracht haalt samen met de stagiaire kinderen op die zich bevinden in de basisschool waar
de opvanglocatie gesitueerd is.
De invalkracht heeft oogcontact met de kinderen, gaat daarvoor zo nodig door haar knieën en
zegt:
'Dag kindje X, hoe gaat het?'
'Dag kindje y, was het leuk op school?'
Vervolgens vinden er korte gesprekjes plaats tussen de kinderen en de beroepskracht.
Persoonlijke competentie
'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 (bv computerhok,
bouwmateriaalhoek, werkplaats met gereedschap)'.
Observatie
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Een groot deel van de kastruimte bestaat uit open schappen/kasten, zodat kinderen zelf speelgoed
kunnen pakken. De huisregel is dat kinderen zelf mogen pakken, behalve van de bovenste
schappen.
In de open schappen bevinden zich bakken met verschillende materialen zoals barbiespullen;
clicks; knikkerbanen; winkelspullen; auto's; lego en playmobiel.
Ook zijn er speelhoeken ingericht voor zelfstandig gebruik door de kinderen zoals een lounge hoek
met bank en bouwhoek.
De buitenruimte beschikt over een grote zandbak, verschillende klimrekken met glijbanen; een
voetbalveldje en er zijn verplaatsbare materialen voor actief spel zoals ballen en fietsjes.
Sociale competentie
'Kinderen krijgen informatie en hulp om contact met groepsgenootjes te maken en te
onderhouden (....)'.
Observatie
Een van de kinderen vraagt aan de invalkracht of zij mee wil doen met het spel verstoppen. En het
kindje wil graag dat ook andere kinderen mee gaan spelen.
De invalkracht zegt tegen het kindje: 'Vraag maar aan de andere kinderen of zij mee willen doen?'
'En natuurlijk doe ik ook mee'.
Overdracht van normen en waarden
'De beroepskrachten gaan op eenzelfde respectvolle manier om met alle kinderen, ouders en
collega’s'.
Observatie
De beroepskrachten maken gebruik van de gelegenheid om goed gedrag van de kinderen te
benoemen. Zo zegt de beroepskracht:

Voorzichtig op de trap. Fijn dat je je goed vasthoudt.

Wat een goed idee om samen met de bal te spelen.

Niet op de bank staan. Goed zo dat je gaat en blijft zitten.
Op basis van deze observaties is geconstateerd, dat de pedagogische praktijk op alle competenties
voldoet.
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Personeel en groepen
Binnen dit domein zijn de pedagogisch medewerkers gecontroleerd op een passende
beroepskwalificatie en een geldige verklaring omtrent het gedrag.
De beroepskracht-kindratio en de stamgroepen zijn gecontroleerd aan de hand van roosters,
presentielijsten en bezettingslijsten. Beoordeeld is of de praktijk met de theorie overeenkomt.
Eveneens is binnen dit domein gekeken of de voorgeschreven voertaal wordt gebruikt.
Verklaring omtrent het gedrag
De verklaringen van de vaste medewerkers (2) en de stagiares (2) zijn ingezien.
Deze voldoen aan de gestelde eisen.
Passende beroepskwalificatie
De diploma's van de vaste medewerkers (2) zijn ingezien.
Zij beschikken over een passende beroepskwalificatie zoals opgenomen in de meest recent
aangevangen cao kinderopvang.
In verband met afwezigheid van een vaste medewerker, is een stagiaire ingezet als invalkracht, ter
vervanging van de vaste beroepskracht.
De stagiaire voldoet aan de gestelde eisen voor deze constructie. Zo is zij o.a. bekend met deze
locatie.
Er wordt voldaan aan de gestelde eisen.
Opvang in groepen
Afhankelijk van het kindaantal zijn er 2 basisgroepen in de leeftijd van 4 jaar tot de leeftijd waarop
het basisonderwijs voor die kinderen eindigt.
Er wordt voldaan aan de gestelde eisen.
Beroepskracht-kindratio
In verband met afwezigheid van een van de vaste beroepskrachten is er een stagiaire van deze
locatie als invalkracht ingezet.
De stagiaire die ingezet is, voldoet aan de eisen hiervoor.
Tijdens het onderzoek zijn aanwezig 16 kinderen, een vaste beroepskracht en 2 stagiaires.
Steekproef voorschoolse opvang
Datum aantal aanwezige
2017
kinderen
24-10
26-10

8
3

aantal
aanwezige
beroepskrachten
1
1

Steekproef naschoolse opvang
Datum aantal aanwezige aantal aanwezige
2017
kinderen
beroepskrachten
13-10
16
2
24-10
26
3 en een stagiaire

aantal benodigde
beroepskrachten
1
1

aantal benodigde
beroepskrachten
2
3

De conclusie de observatie en de steekproef is dat de beroepskracht-kindratio ingepland wordt
conform de eisen uit de Wet.
Er wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden.
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Gebruikte bronnen:

Vragenlijst oudercommissie (ontvangen via e-mail d.d. 8 november 2017)

Interview (Beroepskracht en stagiaire)

Verklaringen omtrent het gedrag (13-06-2013; 02-02-2017; 24-03-2017; 12-07-2017 en 2606-2017)

Diploma's beroepskrachten (Pedagogisch medewerker (3) en onderwijsassistente)

Plaatsingslijsten (week 41-42 en 43)

Presentielijsten (week 41-42 en 43)

Personeelsrooster (week 41-42 en 43)
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Veiligheid en gezondheid
Naar aanleiding van onderstaande observatie is ook de risico-inventarisatie veiligheid met
betrekking tot het buitenspelen in dit onderzoek meegenomen.
Observatie
Een aantal kinderen gaan onder begeleiding van de invalkracht buitenspelen.
De buitenruimte is groot en onder andere ingericht met verschillende speeltoestellen, een huisje,
een zandbak, afgeschermd voetbalveldje en glijbanen.
De buitenruimte is afgezet met een hek, met daarin een poort.
Het betreft een openbare speelplaats die ook toegankelijk is voor kinderen die geen gebruik maken
van de buitenschoolse opvang. Een kindje, dat geen gebruik maakt van de buitenschoolse opvang,
fiets over het gehele schoolplein tussen de (spelende) kinderen door.
De kinderen spelen samen met de invalkracht verstoppertje over het gehele plein.
Na het verstoppertje spelen, spelen de kinderen verder en maken hierbij gebruik van het gehele
plein.
De situatie ontstaat dat een van de kinderen, naar binnen gaat zonder zich bij de invalkracht af te
melden.
Tussen de beroepskracht binnen in de basisgroep, en de invalkracht buiten, vindt geen telefonische
uitwisseling plaats dat het kindje van buiten naar binnen is gegaan.

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
In de risicomonitor d.d. 24-01-2017 is het volgende vastgelegd met betrekking tot de
buitenruimte:
Scenario 4: Let bij de indeling van de speelplaats op de ruimte voor fietsen en fietsers: Is genomen
Scenario 15: Sluit het hek van de speelplaats tijdens speeltijd: Is genomen
Scenario 17: Richt een apart speelgedeelte in voor druk spel (zoals bal- en renspelletjes, skaten en
fietsen): is genomen
Plaats de speelplaats voor jonge kinderen niet direct naast het speelgedeelte voor druk spel: is
genomen
In het werkplan (Pedagogisch Werkplan, BijdeHandjes BSO bij de Wheem Voorthuizen) staat op
pagina 5 Buitenruimte (na schooltijd openbaar speelplein):

De kinderen mogen zelf van boven naar beneden (van schoolplein naar buiten en andersom)
Dit wordt wel altijd eerst overlegd met een PM-er

De kinderen mogen buiten niet verder dan het speelhuisje. Dit is bij de kinderen ook bekend.

Om de tien minuten is er contact tussen de PM-ers welke kinderen er buiten of binnen zijn, om
zo vermissing te voorkomen.
Tijdens de observatie is vastgesteld dat bovenstaande afspraken niet zijn toegepast in de praktijk
omdat:

Kinderen van de buitenschoolse opvang maken gebruik van het hele schoolplein, kinderen
spelen op en in de buurt van het afgeschermde veldje en bij de glijbaan in de hoek voorbij het
speelhuisje.

Een kindje dat geen gebruik maakt van de buitenschoolse opvang fietst over het hele
schoolplein tussen de (spelende) kinderen.

Er heeft geen telefonisch contact plaatsgevonden tussen de beroepskracht binnen en
de invalkracht buiten waardoor de invalkracht buiten niet op de hoogte is gebracht dat er een
kindje van buiten naar binnen is gegaan. De invalkracht buiten heeft niet door kunnen geven
dat een kindje van buiten naar binnen is gegaan, omdat de invalkracht niet wist dat het kindje
naar binnen is gegaan.
De conclusie is dat de beschreven maatregelen, voortvloeiend uit de ingeschatte risico's
buitenruimte, niet in de praktijsituatie worden uitgevoerd door de aanwezige beroepskracht en
invalkracht.
De te nemen maatregelen staan beschreven in het pedagogisch werkplan.
Een reden hierovoor zou kunnen zijn dat de beschreven maatregelen niet (makkelijk)
toepasbaar/hanteerbaar zijn voor in de praktijk.
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Er wordt niet voldaan aan deze voorwaarde uit de Wet kinderopvang.

Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is
voldaan.

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)

Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (locatiemanager)

Interview (Beroepskracht en stagiaire)

Risico-inventarisatie veiligheid (24 januari 2017)

Actieplan veiligheid (Pedagogisch Werkplan Bijdehandje BSO bij de Wheem Voorthuizen)
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Ouderrecht
Bij dit domein is beoordeeld hoe de houder de ouders en oudercommissie betrekt en informeert
over het beleid.
Informatie
Naar aanleiding van een signaal, is er een vragenlijst aan de oudercommissie voorgelegd.
Dit om een goed oordeel te kunnen geven over een aantal kwaliteitseisen.
Via e-mail contact d.d. 08-11-2017 is de vragenlijst ingevuld terug ontvangen.
In de vragenlijst geeft de oudercommissie aan dat de samenwerking met het kindercentrum goed
is. De indruk is dat er voldoende personeel wordt ingezet. En het beleid met betrekking tot
de veiligheid en de gezondheid, is goed. Wat betreft het pedagogisch klimaat op de groepen(en)
zijn er geen opmerkingen en ook dit is goed, aldus de oudercommissie.
Echter er zijn bij de oudercommissie ook onduidelijkheden en zorgen.
Zo geeft de oudercommissie aan in de vragenlijst de volgende punten:

wisselingen m.b.t. aanspreekpunten bij de locatiemanagers

communicatie vanuit locatie is verbeterd, vanuit hoofdkantoor niet voldoende

door omstandigheden veel wisseling van beroepskrachten

gebrek aan enthousiasme bij beroepskrachten

onduidelijkheid over 'ruilen''

niet of te laat informeren van de oudercommissie bij het maken van onderlinge afspraken of
regelingen met ouders en andere locaties. Indien zaken spaak lopen of ouders vragen en of
klachten hebben komt het onder de aandacht van de oudercommissie

toezicht op het speelplein buiten is onzeker.Zo staat er: 'Dan spelen er veel kinderen uit de
wijk en van de school ook op het schoolplein. Hoe is dan het toezicht nog gewaarborgd. Vaker
gehad dat bij ophalen de leidster binnen aangaf dat het kind buiten was, maar de leidster
buiten dacht dat hij binnen was'.
De conclusie is dat het beleid dat door de houder wordt gevoerd voor de oudercommissie (en dus
mogelijk ook andere ouders) niet altijd eenduidig en duidelijk is.
Er wordt niet voldaan aan deze voorwaarde uit de Wet kinderopvang.

Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is
voldaan.

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)

Gebruikte bronnen:

Vragenlijst oudercommissie (ontvangen via e-mail d.d. 8 november 2017)

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (locatiemanager)

Interview (Beroepskracht en stagiaire)

Pedagogisch Werkplan Bijdehandjes BSO bij de Wheem Voorthuizen
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
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)

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang
van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is bij aanvang van de werkzaamheden
niet ouder dan twee maanden.
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger is vóór aanvang
van de werkzaamheden aan de houder overgelegd en bij aanvang van de werkzaamheden niet
ouder dan twee jaar. De actuele verklaring omtrent het gedrag is niet ouder dan twee jaar, te
rekenen vanaf de dag van afgifte van de meest actuele verklaring omtrent het gedrag.
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 en 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 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)
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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)

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)

Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt
afgeweken van de beroepskracht-kindratio.
(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)

Veiligheid en gezondheid
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
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)

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)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen

: Christelijke Kinderopvang BijdeHandjes
: http://www.bijdehandjes.info
: 40

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

:
:
:
:
:
:

Kinderopvang BijdeHandjes B.V.
Veluweweg 10
3774BM Kootwijkerbroek
www.bijdehandjes.info
56823762
Ja

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

:
:
:
:
:

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden
Postbus 5364
6802EJ ARNHEM
0800-8446000
Hanneke Negenborn

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Barneveld
: Postbus 63
: 3770AB BARNEVELD

Gegevens toezicht

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

:
:
:
:
:
:

26-10-2017
13-11-2017
28-11-2017
29-11-2017
29-11-2017
29-11-2017

: 06-12-2017
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
We hebben te maken met een mooi, maar ook groot speelplein. De regels zijn aangescherpt met
betrekking tot het buiten spelen. Deze zijn opgenomen in het nieuwe werkplan die vanaf januari in
gebruik is. Het werkplan en de daarbij behorende afspraken zijn iedere vergadering onderdeel van
de agenda.
Wij streven er naar dat de communicatie vanuit BijdeHandjes helder en transparant is. Dit zal
ondersteund worden door een groep vaste pedagogisch medewerkers op de BSO en door korte
lijntjes met de locatiemanager.
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