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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 22 maart 2022 heeft GGD Kennemerland in opdracht van de gemeente Heemstede een 

onaangekondigd onderzoek uitgevoerd bij buitenschoolse opvang Les Petits Cruquiusweg 39B in 

Heemstede. 

  

Tijdens dit risicogestuurde onderzoek zijn enkele items en voorwaarden uit de Wet kinderopvang 

getoetst. 

In deze beschouwing staan de resultaten van het uitgevoerde onderzoek. Na de feiten over het 

kindercentrumen de inspectiegeschiedenis volgen de belangrijkste bevindingen. Deze zijn elders in 

het rapport per domein verder uitgewerkt. 

 

Opgemerkt moet worden dat dit onderzoek heeft plaatsgevonden in de periode dat er sprake is van 

een wereldwijde uitbraak van Covid-19. De toezichthouder heeft bij het inspectiebezoek de 

adviezen van het RIVM opgevolgd (zoals handhygiëne en bewaken van gepaste afstand) en had 

tijdens het bezoek zelf geen klachten. 

 

De toezichthouder heeft ondermeer getoetst of de houder voldoende maatregelen heeft getroffen 

om verspreiding van ziektes tegen te gaan waarbij met name gekeken is of de belangrijkste RIVM-

richtlijnen wat betreft hygiëne en binnenklimaat zijn uitgevoerd. Geconstateerd wordt dat de 

houder voldoende maatregelen heeft getroffen om de gezondheid en veiligheid van de kinderen te 

waarborgen en dat de maatregelen voldoende worden uitgevoerd.  

 

Feiten over BSO Les Petits Cruquiusweg 39B 

BSO Les Petits Cruquiusweg 39B biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van vier tot zeven 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 hetzelfde terrein. Hier worden kinderen van zeven 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 40 kindplaatsen. In mei 2021 

heeft er op bestuurlijk niveau een wijziging plaats gevonden en sluit Les Petits zich aan bij 

Samenwerkende Kinderopvang. Samenwerkende Kinderopvang is een organisatie waar meerdere 

kinderopvang labels (11) onder vallen en is gevestigd in Den Haag. Les Petits behoud haar eigen 

autonomie. Het aanbod, de visie en het beleid van Les Petits blijft ongewijzigd. 

  

Vragenlijst oudercommissie  

De toezichthouder heeft op 23 maart 2022 de leidinggevende een vragenlijst met betrekking tot de 

ervaringen gericht op de medezeggenschap en de ervaren kwaliteit van de opvang voorgelegd en 

gevraagd om deze vragenlijst door te sturen naar de oudercommissie. Ook is gevraagd om in de 

CC de toezichthouder mee te nemen. De toezichthouder heeft geen e-mail naar de oudercommissie 

ontvangen en heeft ook geen reactie vanuit de oudercommissie ontvangen. Tijdens hoor en 

wederhoor heeft de houder verklaard dat ten tijde van het onderzoek een volledige wisseling van 

oudercommissieleden heeft plaatsgevonden. 
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Inspectiegeschiedenis 

Op 07 september 2021 heeft een jaarlijks onderzoek plaatsgevonden waaruit bleek dat aan 

onderstaande voorwaarden niet werd voldaan:     

  

 De beroepskracht-kindratio is niet te herleiden naar het niveau van de basisgroep; en 

 De houder draagt er onvoldoende zorg voor dat er in de dagopvang conform het veiligheids-en 

gezondheidsbeleid wordt gehandeld. 

 

Tijdens dat onderzoek heeft de houder de mogelijkheid aangeboden gekregen om met betrekking 

tot de beroepskracht-kindratio een herstelafspraak te maken. De houder heeft gebruik gemaakt 

van deze mogelijkheid.  

Na herbeoordeling bleek dat voldaan werd aan de gestelde voorwaarden.  

 

Belangrijkste bevindingen 

Op dit moment voldoet BSO Cruquiusweg 39B wederom niet volledig aan de tijdens dit jaarlijkse 

onderzoek getoetste voorwaarden uit de Wet kinderopvang: 

 

 Administratie: Aanleveren van informatie; 

 Het pedagogisch beleid voldoet niet volledig aan de voorwaarden; 

 Er worden onvoldoende beroepskrachten ingezet voor het aantal aanwezige kinderen in de 

basisgroep; 

 Kinderen worden niet opgevangen in één basisgroep; en 

 Het veiligheid en gezondheidsbeleid voldoet niet volledig aan de voorwaarden; 

 

Zie voor een nadere toelichting het betreffende item in het inspectierapport. 

 

Herstelaanbod 

Tijdens het onderzoek is de houder de mogelijkheid aangeboden om met betrekking tot het 

pedagogisch beleid en het veiligheid en gezondheidsbeleid een herstelafspraak te maken.  

De houder heeft gebruik gemaakt van deze mogelijkheid.  

Na herbeoordeling blijkt dat voldaan wordt aan de gestelde voorwaarden. 

 

Voor de overige overtredingen is geen herstelaanbod gedaan.  

 

Een nadere toelichting staat in het inspectierapport beschreven bij de betreffende voorwaarden 

 

De houder heeft gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen en deze is 

ongewijzigd toegevoegd aan het inspectierapport. 

 

Advies aan College van B&W 

De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
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Observaties en bevindingen 

Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen covid-19 en 

ouderparticipatieopvang 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

Een houder mag geen kindercentrum starten voordat de GGD een inspectieonderzoek heeft 

uitgevoerd. Als de gemeente besluit dat de houder mag starten, komt de locatie in het Landelijk 

Register Kinderopvang. Wanneer er wijzigingen zijn, is de houder verplicht om deze door te geven. 

 

De administratie moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Ook moet de houder verplichtingen uit 

eventuele handhaving op tijd zijn nagekomen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is 

Naleving handhaving 

De houder dient binnen een door de toezichthouder gestelde redelijke termijn alle medewerking te 

verlenen die redelijkerwijs kan worden gevraagd, aan een verzoek dat binnen het kader van het 

onderzoek en de bevoegdheid van de toezichthouder wordt gedaan. 

  

Om te kunnen oordelen of de kwaliteitseisen worden nageleefd heeft de toezichthouder bepaalde 

gegevens nodig (bijv. kindlijsten, roosters, kwalificaties). 

  

De toezichthouder heeft de leidinggevende op de dag van inspectie en per mail (op 23 maart 2022) 

gevraagd naar de volgende informatie; 

  

 Presentielijsten met aanwezigheidstijden per basisgroep (steekproef 1 maart t/m 22 maart); 

 Schriftelijke toestemming indien kinderen naar een andere groep verplaatst zijn (1 maart t/m 

22 maart); en 

 Personeelsroosters met de werk- en pauzetijden (steekproef (1 maart t/m 22 maart). 

  

Deze informatie is niet overgelegd. 

  

Gevolg is dat bepaalde voorwaarden niet volledig getoetst konden worden. De toezichthouder heeft 

hierdoor alleen de dag van inspectie en de dag voor inspectie kunnen beoordelen en niet de 

periode van 1 maart tot en met 21 maart 2022. 

 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 

voldaan:  

De houder verleent binnen een door de toezichthouder gestelde redelijke termijn alle medewerking 

die redelijkerwijs kan worden gevraagd, aan een vordering die of verzoek dat binnen het kader van 

het onderzoek en de bevoegdheid van de toezichthouder wordt gedaan. 

(art 1.50 lid 1, art 1.62 lid 1, 2, 3 en 4 Wet kinderopvang; art 5:20 lid 1 Algemene wet bestuursrecht) 
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Gebruikte bronnen 

 Interview houder 

 Interview manager/ locatieverantwoordelijke 

 Interview anders namelijk: (Beroepskrachten) 

 Pedagogisch beleidsplan 

 Pedagogisch werkplan 

 Observatie 
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Pedagogisch klimaat 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder 

duidelijk hoe hij/zij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent: 

Het bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden 

en de overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft de houder onderwerpen zoals de indeling 

en grootte van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid. 

 

De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch 

beleid. 

 

Van de beoordeelde eisen staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.   

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. Dit bestaat uit een algemeen 

pedagogisch beleid en een locatiespecifiek werkplan. (Het intakeboek). Daarnaast zijn er 

aanvullende beleidstukken. 

  

Dit beleidsplan voldoet niet volledig aan de gestelde voorwaarden. De volgende voorwaarden 

ontbreken of zijn niet voldoende concreet beschreven: 

  

 Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een 

kindercentrum draagt er zorg voor dat in de buitenschoolse opvang conform het pedagogisch 

beleidsplan wordt gehandeld. 

 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. 

 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. 

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

maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen. 

 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. 

 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. 

  

Tijdens het onderzoek is de houder de mogelijkheid aangeboden om een herstelafspraak te maken. 

De houder heeft gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Na herbeoordeling blijkt dat voldaan 

wordt aan de gestelde voorwaarden. 

  

De uitvoering van het pedagogisch beleidsplan is steekproefsgewijs getoetst. Er is onder andere 

getoetst of de beschrijving van enkele voorwaarden overeenkomt met uitvoering in de praktijk. 

  

Opgemerkt dient te worden dat indien beroepskrachten handelen conform het pedagogisch 

beleidsplan en de werkwijze met betrekking tot ‘stabiele opvang’ uitvoeren, dit kan leiden tot een 

overtreding op de voorwaarde stabiele opvang. 
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Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde na 

herstelaanbod, is voldaan: 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum 

draagt er zorg voor dat in de buitenschoolse opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt 

gehandeld. 

(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

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

invulling wordt gegeven aan de aspecten van verantwoorde buitenschoolse opvang, bedoeld in 

artikel 11 van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

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

mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind met de ouders bespreekt en de 

wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke beroepskracht de mentor is 

van het kind. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

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

maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

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

en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de basisgroep kunnen verlaten. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde opvang is het pedagogisch handelen van de 

beroepskrachten beoordeeld naar aanleiding van observaties in de verschillende groepen. 

Onder verantwoorde kinderopvang wordt onder andere verstaan: 

- het in een veilige en gezonde omgeving bieden van emotionele veiligheid aan kinderen; 

- het bevorderen van de persoonlijke en sociale competentie van kinderen; 

- 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 pedagogische praktijk is tot stand gekomen 

door een veelheid aan waarnemingen tijdens de observaties. Er is geobserveerd tijdens het 

buitenspelen beneden op het terrein en boven op het terras. De kinderen spelen vrij buiten, de 

beroepskrachten hebben materialen klaar gezet voor de kinderen en begeleiden het spel waar 

nodig. 

Gedurende deze observatie wordt het bieden van verantwoorde opvang voldoende gewaarborgd.  

 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder 

 Interview manager/ locatieverantwoordelijke 

 Interview anders namelijk: (Beroepskrachten) 

 Observatie(s) (Binnen en buitenruimte) 

 Informatiemateriaal voor ouders 
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 Huisregels/groepsregels 

 Pedagogisch beleidsplan 

 Pedagogisch werkplan 

 ‘Veldinstrument observatie kindercentrum, GGD/GHOR Nederland (versie januari 2015). 
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Personeel en groepen 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

Binnen de buitenschoolse opvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste 

basisgroepen. Er moet voldoende personeel op elke groep zijn. Hoeveel beroepskrachten nodig 

zijn, is afhankelijk van het aantal kinderen en hun leeftijd. 

 

Elke beroepskracht moet een geldig diploma hebben en ingeschreven staan in het Personenregister 

Kinderopvang. Een pedagogisch beleidsmedewerker begeleidt de beroepskrachten in hun werk. 

 

In de basisgroepen spreken de beroepskrachten Nederlands met elkaar en met de kinderen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De personen die worden ingezet bij het kindercentrum zijn ingeschreven in het Personenregister en 

voorafgaand aan hun werkzaamheden gekoppeld aan de houder. 

Dit is gebaseerd op basis van een steekproef van de personen die ingezet zijn in de onderzochte 

periode (21 maart 2022 en 22 maart 2022)  

Daarnaast zijn nieuw aangestelde beroepskrachten sinds het vorige inspectiebezoek d.d. 07 

september 2021 getoetst, alsmede de beroepskrachten in opleiding, de stagiairs en de pedagogisch 

beleidsmedewerker die coachingswerkzaamheden verricht. 

Opleidingseisen 

Beroepskwalificatie  

Tijdens dit onderzoek zijn de beroepskwalificaties getoetst van alle op deze voorziening ingezette 

beroepskrachten in de periode (21 maart en 22 maart 2022). 

Daarnaast zijn nieuw aangestelde beroepskrachten, werkzaam sinds het vorige inspectiebezoek 

d.d. 07 september 2021, getoetst. 

Alle beroepskrachten beschikken over een passende beroepskwalificatie zoals opgenomen in de 

meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

 

Kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker 

De personen die als pedagogisch coach worden ingezet beschikken over een voor de 

werkzaamheden passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao 

Kinderopvang. 

 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 

stagiaires 

Uit het uitgevoerde onderzoek op de dag van inspectie 22 maart 2022 blijkt dat de houder 

onvoldoende beroepskrachten heeft ingezet voor het aantal kinderen dat wordt opgevangen op de 

BSO. 

 

De beroepskracht-kindratio dient te herleiden te zijn naar het niveau van de basisgroep. Indien 

kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de basisgroep verlaten, 

worden er onvoldoende beroepskrachten ingezet.  

Op de dag van inspectie blijkt dat niet voldaan wordt aan de kwaliteitseis. Op de dag van inspectie 

22 maart 2022 worden drie beroepskrachten ingezet terwijl er vier beroepskrachten nodig zijn voor 

het aantal kinderen dat wordt opgevangen in de basisgroep. 
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 22-03-2022 

 Groep  Aantal 

kinderen 

aantal benodigde 

beroepskrachten 

Aantal ingezette 

beroepskrachten 

 Panters  16  2 2 

 Cheeta's  12  2 1 

 

 

Tijdens het jaarlijks onderzoek op 7 september 2021 is dezelfde overtreding geconstateerd.  

 

Uit bovenstaande beschrijving blijkt dat de beroepskracht-kindratio niet te herleiden is naar het 

niveau van de basisgroep, daarnaast is de werkwijze niet overeenkomstig met de beschrijving in de 

beleidstukken. Op de dag van inspectie, 22 maart 2022, blijkt dat niet voldaan wordt aan de 

kwaliteitseis. 

 

Uit een gesprek met de beroepskrachten blijkt dat; 

 In afwijking hiervan worden er, met een maximum van drie uur, minder beroepskrachten 

ingezet op de vastgestelde tijdstippen genoemd in het pedagogisch beleidsplan. Op korte 

dagen (schoolweken) wordt er maximaal een half uur afgeweken van de beroepskracht-

kindratio. Gedurende deze uren wordt ten minste de helft van het benodigde aantal 

beroepskrachten ingezet. 

 Maximaal een derde deel van de in te zetten beroepskrachten bestaat uit beroepskrachten in 

opleiding, pedagogisch medewerkers in ontwikkeling of formatief ingezette stagiairs. 

 Indien op grond van de benodigde beroepskracht-kindratio slechts één beroepskracht in het 

kindercentrum aanwezig is, is tevens een volwassene beschikbaar die telefonisch bereikbaar is 

en die binnen vijftien minuten in het kindercentrum aanwezig kan zijn in geval van een 

calamiteit. 

 Indien op grond van het afwijken van de beroepskracht-kindratio slechts één beroepskracht op 

het kindercentrum wordt ingezet, is ter ondersteuning van deze beroepskracht ten minste één 

andere volwassene in het kindercentrum aanwezig.  

 

Inzet van beroepskrachten in opleiding, pedagogisch medewerkers in ontwikkeling en/of stagiairs  

Er worden stagiairs ingezet op de locatie. De stagiairs worden boventallig ingezet. Zij worden 

ingezet volgens de meest recent aangevangen cao Kinderopvang.  

 

Tijdens dit onderzoek wordt voldaan aan de voorwaarden met betrekking tot de inzet van 

beroepskrachten in opleiding, PMio en/of stagiairs. Dit is gebaseerd op basis van een steekproef in 

de onderzochte periode (21 maart en 22 maart 2022). 

 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 

voldaan:  

De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat 

wordt opgevangen, met dien verstande dat de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten 

beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in een basisgroep wordt bepaald op grond van 

de rekenregels. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2, 3, 4, 8 en bijlage 1 onderdeel b 

en c Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9c Regeling Wet kinderopvang) 
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Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

De opvang vindt plaats in twee basisgroepen. 

 

De Cheeta's met kinderen in de leeftijd van 4-6 jaar De maximale groepsgrootte is 

20 kindplaatsen. 

De Panters met kinderen in de leeftijd van 4-6 jaar De maximale groepsgrootte is 20 kindplaatsen. 

  

In het pedagogisch beleid staat beschreven dat bepaalde groepen incidenteel worden 

samengevoegd. Dit kan het geval zijn op rustige dagen of in vakantieweken.  

 

Tijdens het intakegesprek worden ouders geïnformeerd in welke basisgroep het kind verblijft.   

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en 

bespreekt de ontwikkeling van het kind, indien wenselijk, met de ouders. Tevens is de mentor voor 

de ouders aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind. 

  

Onder voorwaarden kan een kind in één andere basisgroep worden opgevangen. 

Een kind kan structureel op één andere basisgroep worden opgevangen op basis van een 

plaatsingsovereenkomst. Incidenteel kan een kind voor een ruildag of extra opvangdag worden 

opgevangen op één andere basisgroep. Dit is alleen toegestaan met vooraf gegeven schriftelijke 

toestemming van de ouders. 

 

Op de dag van inspectie op 22 maart 2022 worden op de basisgroep de Panters 16 kinderen 

opgevangen in de leeftijd van 4-6 jaar er worden twee beroepskrachten ingezet. Op de basisgroep 

de Cheeta’s worden 12 kinderen opgevangen in de leeftijd van 4-6 jaar er wordt één beroepskracht 

ingezet. Drie kinderen van de Cheeta’s zijn doorgeschoven naar een andere locatie, Les Petits 

Cruquiusweg 39 C. De kinderen keren niet terug naar de basisgroep voor het vaste basisgroep 

moment. Er is geen sprake van een activiteit. De werkwijze in de praktijk komt niet overeen met 

het beleid. Er zijn geen toestemmingsformulieren overgelegd aan de toezichthouder.   
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De beroepskrachten en leidinggevende vertellen in een gesprek met de toezichthouder dat; 

 

 “Op de dag van inspectie is besloten dat de kinderen gaan wennen op de andere locatie”. 

 “Er in totaal 25 kinderen zijn en er daarom drie beroepskrachten ingezet worden”. 

 “De planning kijkt naar aantal kinderen op locatie en op basis daarvan wordt het rooster 

gemaakt”. 

 

Hieruit blijkt dat het voor zowel de beroepskrachten, de leidinggevende en de planner niet duidelijk 

is dat de beroepskracht-kindratio altijd te herleiden dient te zijn naar het niveau van de 

basisgroep. 

 

Uit bovenstaande observatie gedurende het inspectiebezoek op 22 maart 2022 en uit een gesprek 

met een beroepskracht blijkt dat kinderen op een vaste opvang dag niet worden opgevangen in 

hun eigen basisgroep. De kinderen worden zonder vooraf gegeven schriftelijke toestemming op een 

andere basisgroep (vestiging) opgevangen. 

 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 

voldaan:  

Bij buitenschoolse opvang vindt de opvang plaats in basisgroepen. Een kind wordt opgevangen in 

één basisgroep. De maximale grootte van de basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in 

bijlage 1, onderdeel b van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder 

 Interview manager/ locatieverantwoordelijke 

 Interview anders namelijk: (Beroepskrachten) 

 Observatie(s) (Binnen en buitenruimte) 

 Personenregister Kinderopvang 

 Informatiemateriaal voor ouders 

 Website 

 Diploma/kwalificatie beroepskrachten 

 Overzicht personen die over een VOG moeten beschikken 

 Presentielijsten (22 maart 2022) 

 Personeelsrooster (22 maart 2022) 

 Pedagogisch beleidsplan 

 Pedagogisch werkplan 

 Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 
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Veiligheid en gezondheid 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De houder moet zorgen voor veilige en gezonde opvang. Hiervoor heeft de houder vastgelegd wat 

de risico’s zijn voor de veiligheid en gezondheid van kinderen. Ook beschrijft de houder: wat hij/zij 

doet om risico’s klein te houden, hoe de kinderen met kleine risico’s leren omgaan en hoe 

beroepskrachten handelen als er toch iets gebeurt. En de houder besteedt aandacht aan het risico 

op grensoverschrijdend gedrag. 

 

De houder betrekt medewerkers bij het maken van dit veiligheid- en gezondheidsbeleid. De houder 

zorgt ervoor dat de beroepskrachten handelen volgens het beleid. 

 

Er is een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de houder moet de kennis en het 

gebruik van deze meldcode bevorderen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid voldoet niet volledig aan de volgende voorwaarden. De 

onderstaande voorwaarden stonden niet/onvoldoende concreet beschreven: 

 

 De houder of voorgenomen houder van een kindercentrum stelt het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid schriftelijk vast en verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder 

evalueert, en indien nodig actualiseert, het veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie 

maanden na opening van het kindercentrum. Daarna houdt de houder het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid actueel. 

 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. 

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

houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en 

gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, 

beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders. 

 

De houder is middels een herstelaanbod in de gelegenheid gesteld om het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid aan te passen zodat aan de voorwaarden wordt voldaan.  

Binnen de hersteltermijn heeft de houder het beleid aangepast.  
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Na herstel blijkt dat;  

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

kinderen wordt gewaarborgd. De houder draagt er zorg voor dat er conform het 

veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt gehandeld. 

 Dit beleid is schriftelijk vastgesteld, wordt periodiek geëvalueerd en zonodig 

geactualiseerd. Het beleid is actueel. 

 Het beleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de houder er zorg voor 

draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid samen met de beroepskrachten een 

continu proces is van het vormen van beleid, implementeren, evalueren en actualiseren. 

 Het veiligheids- en gezondheidsbeleid bevat concreet op welke wijze kinderen geleerd 

wordt om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen voor veiligheid en gezondheid beperkt 

zijn. 

 

Het beleid bevat een concrete beschrijving van: 

 De risico’s waarbij ingegaan wordt op de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de 

veiligheid en gezondheid van de kinderen; 

 Preventieve maatregelen en/of een plan van aanpak waarin is aangegeven welke maatregelen 

binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen; en 

 De handelswijze indien de risico’s zich verwezenlijken. 

 

Onderdeel van het beleid zijn verschillende organisatiebrede protocollen/werkinstructies die 

periodiek besproken worden met de beroepskrachten. Er is tevens aandacht voor locatiespecifieke 

risico’s. Hiervoor zijn locatiespecifieke werkinstructies/afspraken gemaakt. 

De houder heeft in verband met de landelijke/wereldwijde uitbraak van covid-19 het beleid 

aangepast en aanvullende maatregelen genomen om verspreiding van ziektes tegen te gaan. Het 

beleid is actueel en wordt uitgevoerd. 

 

Tijdens het onderzoek is het accent gelegd op uitvoering van de RIVM-richtlijnen wat betreft 

handhygiëne (kinderen en beroepskrachten), schoonmaak (waaronder reinigen van zogenaamde 

hotspots) en luchtkwaliteit. 

  

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid bevat concreet: 

 hoe de risico’s op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, overige aanwezige 

volwassenen en kinderen ingeperkt worden; en 

 de handelswijze indien de risico’s op grensoverschrijdend gedrag zich verwezenlijken. 

 

Beschreven staat: 

 hoe de achterwacht is geregeld als er slechts één beroepskracht op het kindercentrum 

aanwezig is, dat deze telefonisch bereikbaar is en binnen vijftien minuten aanwezig kan zijn; 

en 

 hoe ondersteuning door een tweede volwassene op het kindercentrum is geregeld indien bij 

het afwijken van de beroepskracht-kindratio slechts één beroepskracht op het kindercentrum 

aanwezig is. 

   

In het veiligheids- en gezondheidsbeleid staat beschreven op welke wijze het beleid inzichtelijk is 

voor de beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders. 

 

Gedurende de opvang is te allen tijde ten minste één volwassene aanwezig die beschikt over een 

certificaat eerste hulp aan kinderen. Dit blijkt uit een steekproef (21 maart 2022 en 22 maart 

2022) 
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Geconcludeerd kan worden dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid na herstel voldoet aan de 

voorwaarden. Tevens draagt de houder er zorg voor dat er conform het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid wordt gehandeld.   

 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde na 

herstelaanbod, is voldaan: 

De houder of voorgenomen houder van een kindercentrum stelt het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid schriftelijk vast en verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder 

evalueert, en indien nodig actualiseert, het veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden 

na opening van het kindercentrum. Daarna houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid 

actueel. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 2 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, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder c Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

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

houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het 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, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder e Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder 

 Interview manager/ locatieverantwoordelijke 

 Interview anders namelijk: (Beroepskrachten) 

 Observatie(s) (Binnen en buitenruimte) 

 EHBO certifica(a)t(en) (22 maart 2022) 

 Protocol(len) 

 Beleid veiligheid- en gezondheid 

 Huisregels/groepsregels 

 Beleid grensoverschrijdend gedrag 

 Personeelsrooster (22 maart 2022) 

 Pedagogisch beleidsplan 

 Pedagogisch werkplan 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen covid-19 en 

ouderparticipatieopvang 

 

Naleving handhaving 

De houder verleent binnen een door de toezichthouder gestelde redelijke termijn alle medewerking 

die redelijkerwijs kan worden gevraagd, aan een vordering die of verzoek dat binnen het kader van 

het onderzoek en de bevoegdheid van de toezichthouder wordt gedaan. 

(art 1.50 lid 1, art 1.62 lid 1, 2, 3 en 4 Wet kinderopvang; art 5:20 lid 1 Algemene wet bestuursrecht) 

 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum 

draagt er zorg voor dat in de buitenschoolse opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt 

gehandeld. 

(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

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

invulling wordt gegeven aan de aspecten van verantwoorde buitenschoolse opvang, bedoeld in 

artikel 11 van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

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

mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind met de ouders bespreekt en de 

wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke beroepskracht de mentor is 

van het kind. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

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

maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

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

en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de basisgroep kunnen verlaten. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

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

bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders 

worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

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

kinderen kunnen wennen aan een nieuwe basisgroep waarin zij zullen worden opgevangen. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

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

waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal 

aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en  
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wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimumaantal 

beroepskrachten op grond van de beroepskracht-kindratio kan op de dagen van de week 

verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 

(art 1.50 lid 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

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

ten aanzien van het gebruik kunnen maken van buitenschoolse opvang gedurende extra dagdelen. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

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

die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de buitenschoolse opvang kunnen 

uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

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 3 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

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

waarop meertalige buitenschoolse opvang in het kindercentrum wordt vormgegeven. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder f Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
 

Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde buitenschoolse opvang, draagt de houder van een 

kindercentrum er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin 

kinderen zich bevinden: 

a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de 

autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt 

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

voelen; 

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

cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat 

te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving; 

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

vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties 

met anderen op te bouwen en te onderhouden; 

d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 

aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met 

anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 

(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 11 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Personeel en groepen 

 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 

a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 

b. de participerende ouder; 

c. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 

uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een 

onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden  
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opgevangen; 

d. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 

opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen worden opgevangen; 

e. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 

de kinderen die worden opgevangen; 

f. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd 

hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn 

of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 

 

Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met f 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

 

Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het 

personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder van een kindercentrum kan de 

persoon zijn werkzaamheden aanvangen. 

(art 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

 
 

Opleidingseisen 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 

aangevangen cao Kinderopvang. 

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 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 1, 2 en 19a Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 

lid 1 Regeling Wet kinderopvang) 

 

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding 

zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9a lid 3 Regeling 

Wet kinderopvang) 

 
 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires 

De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat 

wordt opgevangen, met dien verstande dat de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten 

beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in een basisgroep wordt bepaald op grond van 

de rekenregels. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2, 3, 4, 8 en bijlage 1 onderdeel b 

en c Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9c Regeling Wet kinderopvang) 

 

Gedurende de uren dat 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, of 

indien conform het pedagogisch beleidsplan minder beroepskrachten worden ingezet, wordt ten 

minste de helft van het benodigde aantal beroepskrachten ingezet. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder a en 16 lid 4 Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

De inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs geschiedt overeenkomstig de voorwaarden 

opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 
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Bij het bepalen van de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs wordt rekening 

gehouden met de opleidingsfase waarin zij zich op dat moment bevinden. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2, 7 en 8 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9c Regeling 

Wet kinderopvang) 

 

Indien de inzet van het aantal in te zetten beroepskrachten als bedoeld in art 16 lid 2 Besluit 

kwaliteit kinderopvang ertoe leidt dat in het kindercentrum slechts één beroepskracht aanwezig is, 

is tevens een volwassene beschikbaar die telefonisch bereikbaar is en die binnen vijftien minuten in 

het kindercentrum aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit.  

De houder van een kindercentrum informeert de bij het kindercentrum werkzame personen over de 

naam en het telefoonnummer van deze persoon. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 16 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Indien de afwijkende inzet van het aantal beroepskrachten, als bedoeld in artikel 16 lid 4 Besluit 

kwaliteit kinderopvang, ertoe leidt dat slechts één beroepskracht op het kindercentrum wordt 

ingezet, is ter ondersteuning van deze beroepskracht ten minste één andere volwassene in het 

kindercentrum aanwezig. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 16 lid 6 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij buitenschoolse opvang vindt de opvang plaats in basisgroepen. Een kind wordt opgevangen in 

één basisgroep. De maximale grootte van de basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in 

bijlage 1, onderdeel b van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en 

bespreekt, indien wenselijk, de ontwikkeling van het kind met de ouders. Tevens is de mentor voor 

de ouders en het kind aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het 

kind. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 18 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder of voorgenomen houder van een kindercentrum stelt het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid schriftelijk vast en verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder 

evalueert, en indien nodig actualiseert, het veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden 

na opening van het kindercentrum. Daarna houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid 

actueel. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 2 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, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder c Besluit kwaliteit 

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

houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en 

gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, 

beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder e Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de 

veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder 

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

gezondheidsbeleid wordt gehandeld. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende de buitenschoolse opvang 

te allen tijde ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van 

eerste hulp aan kinderen conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie 

gestelde nadere regels. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9b Regeling 

Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Les Petits Cruquiusweg 39B 

Aantal kindplaatsen : 40 

Gegevens houder 

Naam houder : Les Petits Kinderdagverblijven BV 

Adres houder : Donkerelaan 68 

Postcode en plaats : 2061 JP 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 : 2000 GM Haarlem 

Telefoonnummer : 023-5159500 

Onderzoek uitgevoerd door :  V. Barink  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Heemstede 

Adres : Postbus 352 

Postcode en plaats : 2100 AJ HEEMSTEDE 

Planning 

Datum inspectie : 22-03-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 10-06-2022 

Vaststelling inspectierapport : 28-06-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 28-06-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 28-06-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 28-06-2022 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 

 

 

Zienswijze inspectierapport CruB 

 

Zie hieronder de toelichting op de punten in het inspectierapport waarbij we niet (geheel) voldoen 

aan de getoetste voorwaarden. 

 

1. Administratie: aanleveren van informatie 

De leidinggevende van deze BSO-locaties is recent gestart in haar functie en dit was haar eerste GGD 

inspectie. Zij heeft per abuis alleen de informatie nagestuurd van de betreffende dag dat de 

inspectie langs is gekomen. Dit is verder geen onwil geweest. Bij wederhoor met de GGD is met 

elkaar besloten om de opgevraagde weken niet meer opnieuw na te sturen, daar dit voor het 

rapport inhoudelijk verder geen verschil zou maken.  

 

2. Het pedagogisch beleid voldoet niet volledig aan de voorwaarden 

Doordat we veel samenwerken met de verschillende groepen op CruC is het van belang om dit goed 

en inzichtelijk te benoemen in het pedagogisch beleid. De juiste verwijzingen moeten gemaakt 

worden naar de verschillende protocollen die wij intern hanteren om deze wijze van opvang op de 

juiste te communiceren naar alle ouders. Na het herstelaanbod voldoen we aan de kwaliteitseisen. 

 

3. Er worden onvoldoende beroepskrachten ingezet voor het aantal aanwezige kinderen in de 

basisgroep. 

4. Kinderen worden niet opgevangen in één basisgroep 

Door de huidige arbeidsmarkt kent de kinderopvang een personeelskrapte waarbij we dagelijks 

bezig zijn om de personeelsroosters rond te krijgen. Dit betekent dat we kinderen ook op de buur 

basisgroepen opvangen. Dit altijd in overleg met de kinderen, waarbij we de pedagogische waarden 

in acht nemen. In de bijlage is een brief gevoegd die we inmiddels met alle ouders hebben gedeeld, 

waarin uitgebreid wordt toegelicht hoe we met deze twee kwaliteitseisen binnen Les Petits omgaan. 

Op de dag van inspectie klopt de inzet van de BKR wel, maar worden de kinderen opgevangen in de 

buurgroep, zoals in de bijlage staat beschreven.  

 

5. Het veiligheid- en gezondheidsbeleid voldoet niet volledig aan de voorwaarden 

Er zijn een aantal aanpassingen gedaan in dit beleid zodat het weer geheel uptodate is, waarna het 

volledig voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. 
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Bijlage: Toestemming opvang buurgroep 

 

Beste 

 

We hebben de toestemming voor het opvangen van uw kind op een tweede stamgroep in ons 

ouderportaal Konnect aangepast. Daarom krijgt u de eerstvolgende keer dat u de ouderapp of het 

webportaal opent, een melding om deze toestemming in te vullen.  

 

Waar geeft u toestemming voor? 

Wanneer er calamiteiten zijn zoals een afwezige medewerker, kan het voorkomen dat wij één of 

meerdere kindjes op een buurgroep op dezelfde locatie moeten opvangen om te voldoen aan de 

beroepskracht kind ratio (BKR). Ook kan het voorkomen dat ouders een extra dag of wisseldag 

aanvragen en er geen plek is op de eigen groep maar wel op de buurgroep. Door toestemming te 

geven, gaat u ermee akkoord dat uw kind in die gevallen op een buurgroep opgevangen mag 

worden.  

 

Voor het opvangen van een kindje op een buurgroep worden de volgende pedagogische 

voorwaarden gehanteerd: 

 Het kindje is ouder dan 12 maanden of er gaat een vaste pedagogisch medewerker mee met 

het kindje naar de buurgroep (baby’s worden altijd door een eigen ‘vast gezicht’ 

opgevangen). 

 De buurgroep is bekend bij het kind 

 Er is een zusje/broertje op de buurgroep 

 Er is een speelvriendje op de buurgroep 

 

Wat als u geen toestemming geeft? 

Als u geen toestemming geeft, vangen wij uw kind niet op een andere groep op. Dit betekent dat u 

alleen extra of wisseldagen op kan nemen op de eigen groep. Ook kan dit betekenen dat u uw kind 

bij een personeelstekort niet kan brengen of op moet halen. U ontvangt dan een tegoed voor de 

niet genoten opvang. 

 

Sluiting van groepen door personeelstekort voorkomen 

Met deze werkwijze kunnen wij tot op heden nog steeds voorkomen dat wij vanwege 

personeelstekorten groepen (tijdelijk) moeten sluiten. Binnen de kwaliteitseisen voor de 

kinderopvang is het verplaatsen van kinderen naar een andere groep echter niet zomaar 

toegestaan. Door dit op een pedagogisch verantwoorde wijze te doen en u als ouder hiervoor om 

toestemming te vragen, hopen wij de opvang voor alle kinderen te kunnen continueren op de 

manier zoals u van ons gewend bent; kwalitatief goede opvang waarbij het welbevinden van de 

kinderen voorop staat. De GGD en de centrale oudercommissie betrekken we bij onze werkwijze.    

 

Afmelden vakantie 

Graag willen wij u nogmaals vragen uw kind(eren) af te melden voor de dagen waarop u deze zomer 

geen opvang nodig heeft. Op deze manier kunnen wij ook de extra aangevraagde dagen beoordelen 

en de personeelsroosters rond maken.  
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Vragen 

Als u nog vragen heeft, kunt u zich richten tot de leidinggevende van uw locatie of onze 

medewerkers op het hoofdkantoor, bereikbaar via planning@lespetits.nl of 023-5318240.  
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