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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. 

 
Beschouwing 

Op 9 maart 2018 heeft GGD Kennemerland, in opdracht van gemeente Heemstede, een 
onaangekondigde inspectie uitgevoerd bij BSO Les Petits Cruquiusweg 39B in Heemstede. 

  

Tijdens dit risico gestuurde onderzoek zijn enkele items en voorwaarden die verder zijn uitgewerkt 
in dit rapport uit de Wet kinderopvang getoetst. 

In de beschouwing staan de resultaten van het uitgevoerde onderzoek. Na de feiten volgen de 
belangrijkste bevindingen. Deze worden elders in het rapport per domein verder uitgewerkt. 

  

Feiten over BSO Les Petits Cruquiusweg 39B 
BSO Les Petits Cruquiusweg 39B biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van vier tot acht jaar. De 

kinderen zijn verdeeld over twee basisgroepen. Deze basisgroepen gebruiken één gezamenlijke 
ruimte. Vanaf zeven jaar kunnen kinderen doorstromen naar BSO Les Petits, Cruquiusweg 39C die 

is gelegen op het zelfde terrein. Hier worden kinderen van acht tot dertien jaar opgevangen.  
De BSO maakt deel uit van Kinderopvang Les Petits. Deze organisatie heeft verschillende 

kinderopvang locaties in o.a. Heemstede, Bloemendaal en Haarlem. 

  
BSO Les Petits Cruquiusweg 39B staat in het landelijk register kinderopvang geregistreerd met 35 

kindplaatsen. 
  

Belangrijkste bevindingen 

Tijdens het onderzoek is geconstateerd dat de getoetste items en voorwaarden zijn nageleefd. 

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

 

Pedagogisch klimaat 

 

Dit hoofdstuk beschrijft de bevindingen en observaties bij het domein Pedagogisch klimaat. Daarna 
volgt een oordeel op basis van de wettelijke voorwaarden. 

  

Tijdens het onderzoek zijn het pedagogisch beleid en de pedagogische praktijk getoetst. 
  

 
Pedagogisch beleid 

 
De houder heeft een algemeen pedagogisch beleidsplan opgesteld waarin de algemene werkwijze 

en de kenmerkende visie op de omgang met kinderen is beschreven. De locatie specifieke 

uitgangspunten worden beschreven in een pedagogisch werkplan. Beide documenten vormen 
samen het pedagogisch beleidsplan. 

  
Het pedagogisch beleidsplan voldoet aan de gestelde voorwaarden. 

 

 
Verantwoorde buitenschoolse opvang 

 
Een houder van een kindercentrum biedt verantwoorde kinderopvang, waaronder wordt verstaan 

het in een veilige en gezonde omgeving bieden van emotionele veiligheid aan kinderen, het 
bevorderen van de persoonlijke en sociale competentie van kinderen en de socialisatie van 

kinderen door overdracht van algemeen aanvaarde waarden en normen. (artikel 1.49 lid 1 Wet 

kinderopvang) 
  

Het oordeel van de toezichthouder ten aanzien van de verantwoorde buitenschoolse opvang is tot 
stand gekomen door een veelheid aan waarnemingen tijdens de observatie van de pedagogische 

praktijk. Voor deze observatie maakt de toezichthouder gebruik van het ‘Veldinstrument observatie 

kindercentrum’, opgesteld door GGD/GHOR Nederland (versie januari 2015). 
  

De observatie van de pedagogische praktijk heeft plaatsgevonden tijdens vrij spel binnen en vrij 
spel buiten. 

  
Op buitenschoolse opvang Les Petits 39B wordt het bieden van verantwoorde buitenschoolse 

opvang voldoende gewaarborgd. 

  
In het kader van het bieden van verantwoorde buitenschoolse opvang, draagt de houder er in ieder 

geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin kinderen zich bevinden, 
uitvoering wordt gegeven aan de onderstaande vier pedagogische basisdoelen uit de Wet 

Kinderopvang. 

  
In het kindercentrum wordt op een sensitieve en responsieve manier met de kinderen omgegaan 

en er wordt respect voor de autonomie van kinderen getoond. Grenzen worden gesteld aan en 
structuur wordt geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en 

geborgen kunnen voelen. 
Praktijkvoorbeeld: 

Er is een vaste dagindeling. Overgangen tussen de verschillende activiteiten worden tijdig 

aangekondigd door de beroepskrachten. Na het buiten spelen gaan de kinderen volgens een vast 
ritueel weer naar binnen om wat te eten: de kinderen krijgen even tijd om hun spel af te 

maken en worden dan aangemoedigd om in de rij bij de muur te gaan staan. Daar controleren de 
beroepskrachten of iedereen er is en spelen ze nog samen 'Schipper mag ik over varen' 

voordat iedereen naar binnen gaat. 

De kinderen zijn net onderverdeeld in twee (nieuwe) basisgroepen. De beroepskrachten hebben 
verschillende ideeën uitgewerkt om kinderen bewust te maken van de basisgroep waarin ze zitten 

en de nieuwe werkwijze. Als iedereen bij elkaar rond de 'kachel' zit vraagt de beroepskracht: "Als 
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je weet dat je een 'Cheeta' bent, dan mag je aan de ronde tafel gaan zitten; als je weet dat je een 
'Panter' bent mag je aan een van de tafels in de keuken gaan zitten. Als  je nog niet weet of je een 

'Cheeta' of een 'Panter' bent dan kom je even naar mij toe." Op enkele kinderen na gaat iedereen 
naar de eigen basisgroep. De kinderen die het nog niet precies weten krijgen uitleg van de 

beroepskracht. 
  

Kinderen worden spelenderwijs 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. 

Praktijkvoorbeeld: 
De grote groepsruimte is ingedeeld in 'hoeken' voor specifieke activiteiten: bouwhoek, huishoek, 

chillhoek, e.d. De hoeken zijn duidelijk begrensd en ingericht met voldoende (spel)materiaal. 

Tijdens vrij spel hebben de kinderen zich opgesplitst in kleine groepjes, verdeeld over de 
verschillende activiteitenhoeken. De indeling van de groepsruimte en de verscheidenheid aan 

spelmateriaal maakt dat de kinderen ongestoord kunnen spelen. Ook buiten kunnen kinderen 
kiezen uit onder andere activiteiten op een van de voetbalvelden en in de speeltuin staan diverse 

speeltoestellen, waaronder een speelhuis met glijbaan, een klimrek en schommels. 
  

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. 

Praktijkvoorbeeld: 
Op de BSO is aandacht voor contact tussen de verschillende leeftijdsgroepen. De beroepskracht 

vertelt dat de overgang van de jongste groep naar de groepen voor 7 tot 13 jarigen vloeiend 

verloopt: kinderen van beide BSO's kunnen samen buiten spelen en op rustige dagen worden de 
groepen soms samengevoegd. Tijdens de inspectie zijn tegelijk met de jongste groep ook kinderen 

van de oudste groep buiten aan het spelen. Enkele kinderen die net zijn doorgestroomd komen nog 
even kijken naar hun groepsgenootjes en hun vroegere 'juffen'. 

Grenzend aan de groepsruimte van de BSO is een groepruimte voor de oudste peuters van het 
kinderdagverblijf. De groepen staan via een open deur met elkaar in verbinding. Enkele BSO 

kinderen beginnen een gesprek met een drietal peuters als die terugkomen van een 

buitenactiviteit. De kinderen kennen elkaar nog van toen ze samen op de peutergroep zaten. Deze 
contacten kunnen blijven voortbestaan doordat mogelijkheden om samen te spelen worden benut. 

  
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. 
Praktijkvoorbeeld: 

Als de kinderen buiten spelen is er veel belangstelling voor de twee schommels. Een van de 
beroepskrachten blijft bij de schommels en begeleidt de kinderen zodat ze  ongeveer even lang aan 

de beurt zijn. Als dit goed werkt laat de beroepskracht de kinderen zelf de beurten verdelen. 
Twee kinderen zijn in en om de speeltuin op zoek naar 'voorwerpen' die daar niet thuis horen. Ze 

vinden bijvoorbeeld kleine stukjes plastic en brengen dat naar de prullenbak. De beroepskracht 

licht toe dat de kinderen bezig zijn met bewust worden van (de zorg voor) de omgeving. 
  

 
 

 

Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (met de locatiemanager) 

 Interview (met beroepskrachten) 
 Observaties 

 Website (www.lespetits.nl) 
 Pedagogisch beleidsplan (algemeen pedagogisch beleidsplan van Les Petits, aangepaste versie 

februari 2018) 

 Pedagogisch werkplan (het pedagogisch locatiespecifieke werkplan 'Intakeboek BSO CRU B en 
C' aangepaste versie 2018) 
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Personeel en groepen 

 

Dit hoofdstuk beschrijft de bevindingen en observaties bij het domein ‘Personeel en groepen’. 

Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke voorwaarden. 
De voorziening kan maximaal veertig kinderen opvangen in de leeftijd van 4 tot 8 jaar. Tijdens het 

onderzoek zijn er twee basisgroepen en worden er dertig kinderen opgevangen. 
Er zijn vier vaste beroepskrachten. Zij werken volgens een vastgesteld personeelsrooster. Ten tijde 

van de inspectie worden geen stagiaires of vrijwilligers ingezet. Op de dag van het onderzoek 

zijn drie beroepskrachten en een groepshulp aanwezig. 
  

 
Verklaring omtrent het gedrag 

 
De toetsing van de verklaringen omtrent het gedrag is gebaseerd op een steekproef. De steekproef 

is gehouden onder de personen die tijdens het onderzoek aanwezig zijn. 

Alle medewerkers uit de steekproef beschikken over een verklaring omtrent het gedrag die voldoet 
aan de gestelde eisen. 

 
 

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen 

 
De toetsing van de beroepskwalificatie is gebaseerd op een steekproef. De steekproef is gehouden 

onder de beroepskrachten die tijdens het onderzoek aanwezig zijn. 
Alle beroepskrachten uit de steekproef beschikken over een passende beroepskwalificatie zoals 

opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang. 
  

Er worden geen beroepskrachten in opleiding en/of stagiaires ingezet op de locatie. 

 
 

Aantal beroepskrachten 
 

Op de dag van het uitgevoerde onderzoek wordt aan de beroepskracht-kindratio en de personele 

bezetting indien er wordt afgeweken van de beroepskracht-kind-ratio voldaan. 
 

 
Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

 
De opvang vindt plaats in twee basisgroepen en deze bestaan uit maximaal twintig kinderen in de 

leeftijd van 4 tot 8 jaar. In totaal mogen er op de locatie maximaal 35 kinderen worden 

opgevangen. 
 

Op woensdag zijn de groepen samengevoegd met de kinderen van BSO Les Petits Cruquiusweg 
39C. De opvang vindt plaats op Cruquiusweg 39 B. 

Kinderen worden alleen met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders in een 

overeengekomen periode in één andere basisgroep opgevangen. 
  

Op de dag van het uitgevoerde onderzoek wordt aan de getoetste voorwaarden voldaan. 
 

 
 

Gebruikte bronnen: 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (met de locatiemanager) 
 Interview (met beroepskrachten) 

 Verklaringen omtrent het gedrag 
 Diploma's beroepskrachten 

 Presentielijsten 

 Personeelsrooster 
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Veiligheid en gezondheid 

 

Dit hoofdstuk beschrijft de bevindingen bij het domein ‘Veiligheid en gezondheid’. 

Per item worden eerst de bevindingen beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de 
wettelijke voorwaarden. 

  
 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

 
De houder heeft actueel beleid opgesteld dat ertoe leidt dat de veiligheid en de gezondheid van de 

kinderen wordt gewaarborgd. Dit beleid is schriftelijk vastgesteld en de houder verklaart dat hij dit 
beleid evalueert, en indien nodig actualiseert. 

  
De houder draagt er zorg voor dat er in de buitenschoolse opvang conform het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid wordt gehandeld. Het beleid bevat een plan van aanpak. 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid bevat een concrete beschrijving van de risico’s binnen de bso 
en er wordt ingegaan op de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid en 

gezondheid van de kinderen. 
Tevens wordt beschreven op welke wijze kinderen geleerd wordt om te gaan met risico’s waarvan 

de gevolgen voor veiligheid en gezondheid beperkt zijn. 

  
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een beschrijving in algemene zin van de wijze waarop 

kinderen wordt geleerd om te gaan op grensoverschrijdend gedrag. 
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is 

aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen. 
  

Tevens wordt er beschreven hoe er om wordt gegaan met het risico op grensoverschrijdend gedrag 

door beroepskrachten en overige aanwezige volwassenen en kinderen. 
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid bevat de regels en richtlijnen over het omgaan en inzetten 

van de achterwacht of (indien van toepassing) mogelijke ondersteuning door tweede volwassene. 
  

Houder is ervan op de hoogte dat er gedurende de buitenschoolse opvang te allen tijde ten minste 

één volwassene aanwezig is die beschikt over een geldig certificaat eerste hulp aan kinderen. 
 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid beschrijft op welke wijze het beleid inzichtelijk is voor de 
beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders. 

 
 

 

 
Gebruikte bronnen: 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (met de locatiemanager) 
 Interview (met beroepskrachten) 

 Observaties 

 Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid van BSO Cruquiusweg B & C, bijgestelde versie februari 
2018 

 

 



8 van 13 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 09-03-2018 
Les Petits Cruquiusweg 39B te Heemstede 

 

Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder draagt er zorg voor dat 

in de buitenschoolse opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 
(art 1.49 lid 1 en 2, 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 
invulling wordt gegeven aan de aspecten van verantwoorde buitenschoolse opvang, bedoeld in 

artikel 11 van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind met de ouders bespreekt en de 

wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke beroepskracht de mentor is 
van het kind. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving de wijze waarop 

bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders 
worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 

maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 
kinderen kunnen wennen aan een nieuwe basisgroep waarin zij zullen worden opgevangen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2e Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de tijden 

waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal 
aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en 

wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimum aantal 
beroepskrachten op grond van de beroepskracht-kindratio kan op de dagen van de week 

verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3a en 16 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de aard 
en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de basisgroep kunnen verlaten. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de taken 

die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de buitenschoolse opvang kunnen 
uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3e Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van het beleid 

ten aanzien van het gebruik kunnen maken van buitenschoolse opvang gedurende extra dagdelen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de 
omgang met de basisgroep bij activiteiten in groepen groter dan dertig kinderen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3d Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Verantwoorde buitenschoolse opvang 

In het kader van het bieden van verantwoorde buitenschoolse opvang, draagt de houder er in ieder 
geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin kinderen zich bevinden: 

a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de 
autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt 

geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen 

voelen; 
b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, 

cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat 
te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving; 

c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 

vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties 
met anderen op te bouwen en te onderhouden; 

d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 
aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met 

anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 11 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

De houder en de personen werkzaam bij een 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 Wet kinderopvang) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is aan de 

houder van een kindercentrum overgelegd, voordat deze persoon zijn werkzaamheden aanvangt. 
De verklaring omtrent het gedrag is bij aanvang van de werkzaamheden niet ouder dan twee 

maanden. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen 

Beroepskrachten en beroepskrachten meertalige buitenschoolse opvang beschikken over een voor 

de werkzaamheden passende opleiding en bewijsstukken. De beroepskwalificatie-eisen en 

bewijsstukken die voor beroepskrachten worden genoemd in de meest recent aangevangen cao 
kinderopvang en de cao welzijn en maatschappelijke dienstverlening (cao sociaal werk), worden 

aangemerkt als beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken voor een passende opleiding.  
Een beroepskracht meertalige buitenschoolse opvang beschikt daarbij over een bewijsstuk waaruit 

blijkt dat hij de Duitse, Engelse of Franse taal voor de deelvaardigheden gesprekken voeren, lezen, 

luisteren en spreken beheerst op ten minste niveau B2 van het Europees Referentiekader (ERK) 
voor talen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9a lid 1 en 2 
Regeling Wet kinderopvang) 
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Aantal beroepskrachten 

De verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 
kinderen in een basisgroep (beroepskracht-kindratio) wordt bepaald op grond van tabel 2 in bijlage 

1a, onderdeel b bij het besluit en de daarbij behorende rekenregels.  
Gebruik kan worden gemaakt van de rekentool op de website www.1ratio.nl  

 

In afwijking hiervan kunnen voor en na de dagelijkse schooltijd alsmede gedurende vrije middagen 
van de basisschool voor ten hoogste een half uur per dag minder beroepskrachten worden ingezet, 

met dien verstande dat ten minste de helft van het aantal beroepskrachten wordt ingezet. 
 

Indien bij buitenschoolse opvang per dag ten minste tien aaneengesloten uren opvang wordt 

geboden, kunnen, op vrije dagen van de basisschool of tijdens de schoolvakanties, in afwijking van 
het aantal minimaal in te zetten beroepskrachten, voor ten hoogste drie uren per dag minder 

beroepskrachten worden ingezet. Dit met inachtneming van de in het pedagogisch beleidsplan 
vastgestelde tijden waarop minder beroepskrachten kunnen worden ingezet dan minimaal vereist 

op grond van de beroepskracht-kindratio alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan 
wordt afgeweken.   

 

Gedurende de uren dat minder beroepskrachten worden ingezet wordt ten minste de helft van het 
aantal vereiste beroepskrachten ingezet. De afwijkende inzet kan op de dagen van de week 

verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3a en 16 lid 1, 2 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 1a, onderdeel b van het Besluit kwaliteit kinderopvang.  

Het vereiste van opvang in één basisgroep geldt niet: 

- indien kinderen bij activiteiten als beschreven in het pedagogisch beleidsplan de basisgroep 
verlaten;   

- indien met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders het kind gedurende een 
tussen houder en ouders overeengekomen periode worden opgevangen in één andere basisgroep 

dan de vaste basisgroep. 
De eis ten aanzien van de maximale groepsgrootte geldt niet indien kinderen bij activiteiten als 

beschreven in het pedagogisch beleidsplan de groep verlaten. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid 

van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder draagt er zorg voor dat 

er in de buitenschoolse opvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt gehandeld. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

De houder of voorgenomen houder stelt het veiligheids- en gezondheidsbeleid schriftelijk vast en 

verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder evalueert, en indien nodig actualiseert, het 

veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden na opening van het kindercentrum. Daarna 
houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid actueel. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

houder er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid samen met de 
beroepskrachten een continue proces is van het vormen van beleid, implementeren, evalueren en 

actualiseren. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3a Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de 

opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich meebrengt, waarbij in ieder 
geval wordt ingegaan op: 

- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen; 
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen; 

- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, 

stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is 

aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, 
teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het 

risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich 

verwezenlijken. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een beschrijving in algemene zin van de wijze waarop 

kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen voor de veiligheid en 

gezondheid van kinderen beperkt zijn en welke derhalve niet zijn aan te merken als voornaamste 
risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid en gezondheid en als risico op 

grensoverschrijdend gedrag. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
houder er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en gezondheidsbeleid en de evaluaties 

daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiairs, 
vrijwilligers en ouders. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3e Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van 

de wijze waarop de achterwacht is geregeld indien er met inachtneming van de beroepskracht-
kindratio of bij het afwijken van de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten op 

grond van de beroepskracht-kindratio, slechts een beroepskracht op het kindercentrum aanwezig 

is. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3f en art 16 lid 5 en 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

De houder draagt er zorg voor dat er gedurende de buitenschoolse opvang te allen tijde ten minste 

één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen 
conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere regels. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 8 
Regeling Wet kinderopvang; bijlage bij de Aanwijzing van geregistreerde certificaten voor de kinderopvang 
inzake het met goed gevolg afgesloten onderricht dat in elk geval het verlenen van eerste hulp aan kinderen 
omvat) 



12 van 13 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 09-03-2018 
Les Petits Cruquiusweg 39B te Heemstede 

 

Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Les Petits Cruquiusweg 39B 
Aantal kindplaatsen : 35 

 

Gegevens houder 
Naam houder : Les Petits Kinderdagverblijven BV 

Adres houder : Donkerelaan 68 
Postcode en plaats : 2061JP Bloemendaal 

Website : www.lespetits.nl 

KvK nummer : 41225223 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Kennemerland 
Adres : Postbus 5514 

Postcode en plaats : 2000GM Haarlem 

Telefoonnummer : 023-5159500 
Onderzoek uitgevoerd door :  M. Peeters 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Heemstede 

Adres : Postbus 352 
Postcode en plaats : 2100AJ HEEMSTEDE 

 
Planning 

Datum inspectie : 15-03-2018 
Opstellen concept inspectierapport : 03-04-2018 

Vaststelling inspectierapport : 19-04-2018 

Verzenden inspectierapport naar houder : 19-04-2018 
Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 19-04-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 19-04-2018 
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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.  
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 


