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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. Het jaarlijks onderzoek heeft bestaan uit de volgende
activiteiten:
•

•

Documentenonderzoek naar het pedagogisch beleid, de presentielijsten, het personeelsrooster,
de beroepskwalificaties, de verklaringen omtrent het gedrag, het personenregister
kinderopvang en het veiligheid- en gezondheidsbeleid.
Locatiebezoek, waarbij het pedagogisch klimaat is geobserveerd. Ook is gesproken met de
medewerkers en houder op de groep.

Per hoofdstuk is een beknopte beschrijving opgenomen van de getoetste kwaliteitseisen. Achterin
het rapport is de itemlijst van voorwaarden geplaatst.
Beschouwing
Algemeen
Buitenschoolse opvang (BSO) de Muzikant aan de Jasmijnstraat in Oud- Beijerland is een
eenmanszaak. De eigenaresse heeft deze locatie in januari 2016 overgenomen.
De BSO bevindt zich in het schoolgebouw van vrijeschool de Leeuwenhartschool. Voor de
buitenschoolse opvang zijn twee lokalen en een handenarbeidlokaal beschikbaar. De BSO bestaat
uit twee basisgroepen waarin maximaal 10 kinderen worden opgevangen. De eigenaresse, tevens
leidinggevende en beroepskracht is verantwoordelijk voor onder andere het opstellen en
implementeren van het beleid, het contact met ouders, de kind- en financiële administratie en het
aansturen van de beroepskrachten.
BSO de Muzikant is sinds december 2010 opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang. De
registratie is afgegeven voor 22 kindplaatsen.
Inspectiehistorie
In oktober 2016 en december 2017 hebben jaarlijkse inspectiebezoeken plaats gevonden. Uit deze
onderzoeken is gebleken dat het kindercentrum voldoet aan de getoetste voorwaarden.
In juli 2018 heeft een incidenteel onderzoek plaatsgevonden in het kader van een uitbreiding van
het aantal kindplaatsen van 17 naar 22 kindplaatsen.
Huidige inspectie
Per 1 januari 2018 is de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang in werking getreden. Hierin
worden hogere eisen gesteld aan de kwaliteit van kinderopvang en peuterspeelzalen. Binnen dit
onderzoek zijn deze nieuwe eisen voor een deel getoetst.
Op 16 oktober 2018 heeft een jaarlijks inspectieonderzoek plaatsgevonden. De volgende
kwaliteitseisen zijn onderzocht; de eisen op het gebied van het pedagogisch beleid en pedagogisch
klimaat, de eisen aan het personeel en de beroepskrachtkind- ratio en enkele eisen op het gebied
van veiligheid en gezondheid. De kwaliteitseisen die zijn onderzocht staan achter in het rapport
vermeld.
Ten tijde van het inspectiebezoek heerst er een ontspannen sfeer op de twee groepen. De kinderen
maken een ontspannen indruk en laten plezier en betrokkenheid zien gedurende het
inspectiebezoek. De beroepskrachten hebben persoonlijke aandacht voor de kinderen en bieden
een voor de kinderen aantrekkelijk aanbod van activiteiten aan.
Tekortkoming
Ten tijde van het onderzoek is een tekortkoming geconstateerd met betrekking tot de verklaring
omtrent het gedrag; inschrijving van een stagiaire en de koppeling aan de kinderopvangorganisatie
in het personenregister kinderopvang. Tijdens het lopende onderzoek heeft de houder laten weten
dat de stagiaire inmiddels is ingeschreven en gekoppeld aan de kinderopvangorganisatie in het
personenregister kinderopvang.
Uit het onderzoek is gebleken dat het kindercentrum voldoet aan de overige beoordeelde
voorwaarden.
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Advies aan College van B&W
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid.
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Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat

Pedagogisch beleid
Vanuit de wet kinderopvang worden eisen gesteld aan de minimaal te beschrijven onderwerpen in
het pedagogisch beleidsplan. Het oordeel in dit onderzoek richt zich enkel op het nagaan of die
onderwerpen voldoende in concrete termen zijn opgenomen in het pedagogisch beleidsplan.
BSO de Muzikant beschikt over een pedagogisch beleidsplan. Om een helder beeld te krijgen van
beleid, visie en praktijk van BSO de Muzikant is het pedagogisch beleidsplan getoetst op inhoud en
volledigheid.
In het pedagogisch beleid is de wijze van invulling van de pedagogische aspecten van
verantwoorde buitenschoolse opvang uit artikel 2 van het Besluit Kinderopvang beschreven. De
houder heeft vastgesteld de emotionele veiligheid te zullen waarborgen door met vaste
beroepskrachten op de groepen te werken. Beschreven is dat de beroepskrachten zich sensitief en
responsief gedragen door onder ander zich te kunnen verplaatsen in het kind, letten op nonverbale gedragingen van het kind en daarop aansluiten en inschatten wanneer het kind behoefte
heeft aan aandacht.
De houder heeft beschreven hoe het stimuleren van de verschillende ontwikkelingsgebieden, zoals
de taal- en creatieve ontwikkeling plaats zal vinden. De sociale vaardigheden van de kinderen
worden ondersteund door kinderen samen te laten spelen of samen activiteiten te laten doen. De
beroepskrachten proberen de communicatie tussen kinderen te bevorderen door onder andere,
kringgesprekken of gesprekken in kleine groepjes, samen zingen, samen spelletjes doen, zelf het
goede voorbeeld te geven en kinderen aan elkaar te laten uitleggen wat ze bedoelen. Met
betrekking tot de stimulans van de morele ontwikkeling is onder andere beschreven dat de normen
en waarden zijn vertaald in huisregels.
Concrete beschrijvingen van verschillende onderdelen van de opvang zijn vastgelegd in het
pedagogisch plan. BSO de Muzikant beschrijft helder en transparant de invulling van;
•
•
•
•
•
•

De werkwijze, maximale grootte en leeftijdsopbouw van de groepen.
Hoe invulling aan het mentorschap wordt gegeven en hoe de mentor de verkregen informatie
over ontwikkelingen met de ouders bespreekt.
De wijze waarop bijzonderheden of problemen in de ontwikkeling van het kind worden
gesignaleerd en ouders worden doorverwezen naar passende instanties.
De wijze waarop kinderen kunnen wennen aan een nieuwe basisgroep waarin zij zullen worden
opgevangen.
Een concrete beschrijving van de taken die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en
vrijwilligers in de opvang kunnen uitvoeren en de wijze van begeleiding.
Het beleid ten aanzien van het gebruik kunnen maken van dagopvang gedurende extra
dagdelen.

Door de concrete vastlegging van bovengenoemde punten voldoet de houder aan de wettelijke
kwaliteitseisen voor het pedagogisch beleid.
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Pedagogische praktijk
De wet- en regelgeving voor het pedagogisch klimaat kent vier pedagogische basisdoelen. De
vastlegging hiervan heeft plaatsgevonden in het Besluit Kwaliteit Kinderopvang, waarin de
volgende aspecten benoemd worden: 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. Deze aspecten van verantwoorde kinderopvang vragen er niet om een bepaald resultaat
te bereiken in de ontwikkeling van een kind, maar vragen de kinderopvangorganisatie om een
inspanning te leveren, bijvoorbeeld het stimuleren van de sociale vaardigheden van een kind.
Het pedagogisch handelen van de beroepskrachten is geobserveerd op verschillende momenten, te
weten; het vrij spelen, een activiteit en het buiten spelen. In onderstaande beschrijvingen worden
enkele praktijksituaties beschreven, waargenomen tijdens het inspectiebezoek.
Bieden van emotionele veiligheid
De houder besteedt aandacht aan de verschillende ontwikkelingsfasen van kinderen en draagt er in
voldoende mate zorg voor dat 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 (bron: Besluit Kwaliteit kinderopvang)
Observatie: De kinderen spelen verdeeld over de groep. Een groepje knutselt aan de grote tafel,
een ander groepje speelt met de lego aan de lage tafels en weer twee kinderen lezen rustig een
boekje in de leeshoek. Er heerst een gemoedelijke sfeer, de kinderen kletsen ontspannen met
elkaar en de beroepskracht is ondersteunend aanwezig. De beroepskracht voert korte gesprekjes
met de kinderen, gaat in op wat zij zeggen en helpt hen. Een kind vertelt over haar vakantie. Een
ander kind komt aan de beroepskracht vertellen dat hij een wondje aan zijn vinger heeft. De
beroepskracht vertelt dat hij zijn vinger wel even onder de kraan kan doen. Een groepje kinderen
zingt spontaan tijdens het spelen met de lego een liedje en kijken in de richting van de
beroepskracht. De beroepskracht luistert en gaat hierop in. Er wordt een grapje gemaakt. De
kinderen zingen een eigen variant van een bekend lied en zingen “Er vloog een meloen door de
winkelruit”. De beroepskracht zingt voor een deel mee. De kinderen beleven zichtbaar plezier. De
beroepskracht sluit nadat ze een tijdje bij de kinderen aan de knutseltafel heeft gezeten aan bij de
kinderen aan de legotafel. Ze vraagt geïnteresseerd aan hen wat ze aan het maken zijn, waarna
een gesprek ontstaat. De kinderen vertellen op enthousiaste toon en genieten zichtbaar van de
aandacht van de beroepskracht. De beroepskrachten leggen eventueel aan de kinderen uit
waarom iets is zoals het is. Een van de kinderen benoemt dat een ander kind al buiten is. De
beroepskracht legt aan het kind uit dat het betreffende kind al een zesde klasser is en dan zelf naar
buiten mag.

Persoonlijke vaardigheden stimuleren
De houder draagt er zorg voor dat de 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. (bron: Besluit Kwaliteit kinderopvang)
Observatie: Deze weken staan in het thema van de middeleeuwen. De huishoek is speciaal
ingericht in het kader van het thema. In de afgelopen weken hebben de kinderen al diverse
knutselwerken gemaakt, die in de groepsruimte hangen. Enkele kinderen hebben al een zwaard
van hout, een schild, kastelen van schoenendozen en/of een diadeem gemaakt.
Vandaag mogen kinderen op de groep met jongste kinderen elfenvleugels versieren met potlood en
glitter en glimstikkers. De beroepskracht vraagt aan de kinderen of zij wel eens een elf hebben
gezien. Een van de kinderen zegt van wel. De beroepskracht vraagt of zij ook weet wat elfen doen.
Het kind legt uit dat ze elf in haar kamer ervoor zorgt dat ze goede dromen krijgt. Op de groep met
oudste kinderen worden schilden en houten zwaarden geschilderd. De kinderen zijn zelfstandig aan
de slag met een beroepskracht die hen eventueel ondersteunt. De kinderen laten trost hun
gemaakte werken zien. Nadat het knutselen klaar is wordt er gezamenlijk opgeruimd. De
beroepskracht zorgt ervoor dat ieder kind betrokken wordt bij het opruimen. Aan tafel wordt er
gezamenlijk besproken hoe er wordt omgegaan met de zwaarden, wanneer daar mee gespeeld
worden. Dit gebeurt op een interactieve wijze. De beroepskracht vraagt aan de kinderen wie weet
wat de regels zijn van het zwaardvechten en nodigt het kind uit dit voor te komen doen met een
ander kind. Beurteling mogen de kinderen die dat willen een zwaardgevecht voordoen.
6 van 16
Inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 16-10-2018
BSO de Muzikant te Oud-Beijerland

Conclusie: aan de beoordeelde items ten aanzien van verantwoorde opvang is voldaan. Uit de
pedagogische observatie is gebleken dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch
beleid en aansluiten bij het ontwikkelingsniveau van de kinderen.
Gebruikte bronnen:
•
•
•

Observaties inspectiebezoek;
Gesproken met beroepskrachten en houder;
Pedagogisch beleidsplan BSO De Muzikant, versie onbekend, ontvangen op 22 oktober 2018;
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Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
De twee aanwezige beroepskrachten werkzaam ten tijde van het inspectiebezoek beschikken over
een verklaring omtrent het gedrag; zijn ingeschreven en gekoppeld aan de
kinderopvangorganisatie in het personenregister kinderopvang.
Echter blijken niet alle personen die werkzaam zijn bij het kindercentrum te beschikken over een
verklaring omtrent het gedrag; ingeschreven en gekoppeld aan de kinderopvangorganisatie in het
personenregister kinderopvang. Een stagiaire, aanwezig ten tijde van het inspectiebezoek is
namelijk ten tijde van het inspectiebezoek niet ingeschreven in het personenregister kinderopvang
en niet gekoppeld aan de kinderopvangorganisatie.
Deze beoordeling is gebaseerd op de verklaringen omtrent het gedrag; de inschrijving en
de koppeling in het personenregister van de twee werkzame beroepskrachten en aanwezige
stagiaire ten tijde van het inspectiebezoek.
Binnen het inspectieonderzoek heeft de houder laten weten dat de betreffende stagiaire inmiddels
is ingeschreven in het personenregister en is gekoppeld aan de kinderopvangorganisatie. Uit het
personenregister kinderenopvang blijkt dat de stagiaire per 5 november 2018 is ingeschreven en
gekoppeld aan de organisatie in het personenregister kinderopvang.
Uit bovenstaande constatering blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is voldaan:

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn:
a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum;
b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een
uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van
een onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen
worden opgevangen;
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum
exploiteert en waar kinderen worden opgevangen;
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie
over de kinderen die worden opgevangen;
e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is
gevestigd hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens
opvanguren aanwezig zijn of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres.
Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en
met e ingeschreven in het personenregister kinderopvang.
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang)

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling op basis van het
burgerservicenummer, met de in artikel 1.50 derde lid van de Wet genoemde personen
inclusief hemzelf.
(art 1.48d lid 2 en 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 kan de persoon zijn
werkzaamheden aanvangen.
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang)
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Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen
De beroepskrachten werkzaam op het kindercentrum, beschikken over een voor de
werkzaamheden passende opleiding. Deze beoordeling is gebaseerd op de diploma's van twee
ingezette beroepskrachten ten tijde van het inspectiebezoek.

Aantal beroepskrachten
Beroepskracht-kindratio
Op basis van de daadwerkelijke bezetting van de basisgroepen ten tijde van het inspectiebezoek is
de verhouding tussen het aantal kinderen en de ingezette beroepskrachten als voldoende
beoordeeld. In de volgende tabel wordt de beroepskracht-kindratio weergegeven zoals deze is ten
tijde van het inspectiebezoek is aangetroffen.
Groep

Aantal aanwezige
kinderen

Aantal benodigde
beroepskrachten

Aantal ingezette
beroepskrachten

Muzikant

8-12 jr: 8 kinderen

1 beroepskracht

1 beroepskracht

Melodie

4-7 jr: 8 kinderen

1 beroepskracht

1 beroepskracht

Afwijking van de beroepskracht-kindratio
De houder laat weten dat er op de buitenschoolse opvang niet wordt afgeweken van de
beroepskracht-kind ratio. Ten tijde van het inspectiebezoek wordt er niet afgeweken van de
beroepskracht-kindratio.
Achterwacht
Indien conform de vereiste beroepskracht-kindratio slechts één beroepskracht in het kindercentrum
aanwezig is, dient een achterwacht aangesteld te zijn. Op BSO de Muzikant dient dagelijks een
leerkracht van de inpandige basisschool (Leeuwenhartschool) als achterwacht. Middels het
aanwezigheidsbord, aanwezig in het pand is afgesproken wie die dag als achterwacht fungeert. Een
externe achterwacht (indien de school dicht is) is de conciërge en een ouder uit de
oudercommissie, woonachtig in de omgeving.
Conclusie: BSO de Muzikant voldoet aan de eisen met betrekking tot de beroepskracht-kindratio.

Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Opvang in groepen
Op buitenschoolse opvang BSO de Muzikant vindt de opvang plaats in vaste basisgroepen. Een
basisgroep is een vaste groep kinderen. Op de BSO worden de kinderen opgevangen in twee
basisgroepen, te weten; de groep Melodie met maximaal tien kinderen in de leeftijd van 4 tot 8
jaar en de groep Muzikant met maximaal tien kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar. De twee
basisgroepen worden samengevoegd op dagen wanneer het kindaantal onder de 18 ligt. De houder
heeft hier beleid op vastgesteld. Samenvoeging van de groepen en omstandigheden zijn
beschreven in het pedagogisch beleidsplan. De daadwerkelijke uitvoering hiervan komt overeen.
Conclusie: De omvang en samenstelling van de basisgroep(en) voldoet aan de voorschriften.
Mentorschap
Uit een gesprek met de houder blijkt dat aan bijna elk kind een mentor is toegewezen. Een paar
nieuwe kinderen moeten nog verdeeld worden onder de mentoren. De houder laat weten dit
binnenkort te zullen doen. De mentor is een beroepskracht van het kind, volgt de ontwikkeling van
de het kind en bespreekt de ontwikkeling van het kind met de ouders.
De indeling van de kinderen per mentor is door de toezichthouder ingezien. Beleid en uitvoering
voldoen aan de gestelde eisen ten aanzien van het mentorschap.

9 van 16
Inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 16-10-2018
BSO de Muzikant te Oud-Beijerland

Conclusie; door bovenstaande werkwijzen draagt de houder bij aan een vertrouwde en veilige
omgeving. Er zijn voldoende waarborgen voor de stabiliteit van de opvang vanuit het perspectief
van het kind.
Gebruikte bronnen:
•
•
•
•
•

Personenregister kinderopvang, geraadpleegd op 17 oktober en 6 november 2018;
Diploma's, ingezien op de locatie;
Observatie inspectiebezoek;
Aanwezigheidsregistratie groepen Melodie en Muzikant, ingezien op de locatie;
Gesproken met houder
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Veiligheid en gezondheid

Veiligheids- en gezondheidsbeleid
In dit onderzoek is naar aanleiding van het risicoprofiel slechts twee kwaliteitseisen onderzocht op
het gebied van veiligheid en gezondheid. Aanleiding voor het beoordelen van de twee
kwaliteitseisen, is de invoering van de nieuwe Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang sinds 1
januari 2018.
Procesbeschrijving
Veiligheid en gezondheid in de opvang vragen om aandacht voor een continu proces. Het
veiligheids- en gezondheidsbeleid beschrijft hoe dit samen met de pedagogisch medewerkers een
permanente cyclus kent van evalueren, bijstellen en opnieuw implementeren. De beroepskrachten
van BSO de Muzikant hebben hierin een actieve rol. Ieder jaar wordt de riscio-inventarisatie
veiligheid en gezondheid uitgevoerd. Dit jaar hebben alle teamleden, inclusief stagiaire het
beleidsplan en de protocollen ontvangen. In een teamoverleg zijn deze besproken.
Inzichtelijkheid veiligheids- en gezondheidsbeleid
Het uitgangspunt van beschermen tegen grote risico’s en leren omgaan met kleine risico’s vereist
dat de beroepskrachten inzicht hebben in de mogelijke risico’s én dat er een helder veiligheids- en
gezondheidsbeleid wordt gevoerd. Op BSO de Muzikant is het veiligheids- en gezondheidsbeleid
inzichtelijk voor alle beroepskrachten, ouders en stagiaires. De houder heeft de wijze waarop dit
plaatsvindt eveneens vastgesteld in het beleid.
Conclusie: Het veiligheids-en gezondheidsbeleid voldoet wat betreft de getoetste voorwaarden uit
de Wet Kinderopvang.
Gebruikte bronnen:
•
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 'Bijlagen RIE 2018 BSO De Muzikant', versie juni
2018/2018, ontvangen op 15 november 2018
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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 2 onder a 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 2 onder c 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 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 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)
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Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn:
a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum;
b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een
uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een
onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden
opgevangen;
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum
exploiteert en waar kinderen worden opgevangen;
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over
de kinderen die worden opgevangen;
e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd
hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn
of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres.
Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e
ingeschreven in het personenregister kinderopvang.
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang)

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling op basis van het
burgerservicenummer, met de in artikel 1.50 derde lid van de Wet genoemde personen inclusief
hemzelf.
(art 1.48d lid 2 en 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 kan de persoon zijn
werkzaamheden aanvangen.
(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 cao Sociaal Werk, Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening 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 3 onder a 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
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 3 onder a 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 3 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Aantal kindplaatsen

: BSO de Muzikant
: 22

Gegevens houder
Naam houder
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

: Emma Esmeralda van Winden
: 64942406
: Ja

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

:
:
:
:
:

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Oud-Beijerland
: Postbus 2003
: 3260EA OUD-BEIJERLAND

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

:
:
:
:
:

Dienst Gezondheid en Jeugd
Postbus 166
3300AD DORDRECHT
078-7708500
A.J.T. van den Berg

16-10-2018
16-11-2018
27-11-2018
27-11-2018
27-11-2018

: 18-12-2018
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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.
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