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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.
Er heeft een verkorte inspectie plaatsgevonden. Niet alle wettelijke eisen zijn beoordeeld. In ieder
geval zijn de wettelijk vastgestelde te toetsen voorwaarden beoordeeld plus een aantal wijzigingen
in kwaliteitseisen die door de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang (IKK) zijn doorgevoerd per 1
januari 2019.
Het onderzoek heeft zich gericht op:










het pedagogisch beleid
de pedagogische (praktijk)
verklaringen omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
opleidingseisen (inclusief diploma pedagogisch beleidsmedewerker)
aantal beroepskrachten (beroepskracht-kindratio en drie uurs regeling)
stabiliteit voor de opvang van kinderen (opvang in groepen)
het veiligheids- en gezondheidsbeleid
veiligheid en gezondheid in de praktijk
meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Beschouwing
Deze beschouwing beschrijft de resultaten van dit onderzoek. Na een korte beschrijving van het
kindercentrum en de inspectiegeschiedenis, volgen de bevindingen op hoofdlijnen en conclusies.
Deze worden elders in het rapport per domein verder uitgewerkt.
Korte omschrijving van de buitenschoolse opvang (BSO)
BSO De Beestenbende is gevestigd in de kantine van Kinderboerderij De Heuvel in Culemborg. Er
wordt opvang geboden aan maximaal 22 kinderen in één basisgroep.
De BSO is onderdeel van de SKPC (Stichting Kinderopvang en Peuterspeelzalen Culemborg). Deze
organisatie biedt in Culemborg, Tiel en Beusichem diverse vormen van opvang aan;
kinderdagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang. De organisatie heeft tevens een eigen
gastouderbureau.
Inspectiegeschiedenis
Tijdens het jaarlijks onderzoek in 2018 zijn geen tekortkomingen geconstateerd. Tijdens een
incidenteel onderzoek in datzelfde jaar is op een verzoek tot verhoging van het maximum aantal
kindplaatsen naar 22, positief geadviseerd.
Tijdens het onderzoek in 2017 is een afwijking in het maximaal op te vangen kinderen
geconstateerd waar de gemeente een aanwijzing op heeft gegeven. Houder heeft dit direct
gecorrigeerd.
Bevindingen op hoofdlijnen
Tijdens het onderzoek is een tekortkoming geconstateerd ten aanzien van de werkwijze bij opvang
in een tweede basisgroep.
Conclusie
De houder voldoet, na herstelaanbod, aan de onderzochte eisen.
Herstelaanbod
Tijdens het onderzoek is een herstelaanbod gedaan voor voorschriften die niet nageleefd werden.
Dit betreft het volgende domein: Personeel en groepen.
In het rapport wordt dit verder toegelicht onder het betreffende domein.
Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat

Pedagogisch beleid
De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin organisatie brede beleidszaken beschreven
zijn. Daarnaast is er per opvanglocatie een specifiek pedagogisch werkplan dat toegeschreven is op
die locatie.
Zorg dragen voor handelen conform het pedagogisch beleid
Het pedagogisch werkplan van BSO de Beestenbende is voor de beroepskracht ter inzage op de
locatie aanwezig. De beroepskrachten handelen conform het pedagogisch beleids- en werkplan.
Conclusie pedagogisch beleid
De houder draagt er voldoende zorg voor dat conform het pedagogisch beleid wordt gehandeld.
Pedagogische praktijk
Inleiding
De pedagogische praktijk is beoordeeld door middel van observatie en interview.
Er is beoordeeld of de houder in voldoende mate zorg draagt voor het waarborgen van de
pedagogische aspecten van verantwoorde dagopvang (de pedagogische basisdoelen). Voor de
beschrijving van deze aspecten zie het overzicht van de inspectie-items in het laatste hoofdstuk.
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk is gebruik gemaakt van het Veldinstrument
observatie pedagogische praktijk kindercentra 0-4 jaar/4-12 jaar van GGD GHOR Nederland, versie
januari 2015. Daarin staan de specifieke aspecten waarop wordt geobserveerd. Uit het
Veldinstrument pedagogische praktijk selecteert de toezichthouder enkele zinnen, die betrekking
hebben op het geobserveerde pedagogisch handelen en illustreert deze met observaties uit de
praktijk. De cursief weergegeven beschrijvingen zijn aan dit instrument ontleend en tijdens het
onderzoek op locatie geconstateerd. De observaties zijn bedoeld als beknopte voorbeelden en
pretenderen niet een volledig beeld van de praktijksituatie te geven. De toezichthouder stoelt haar
inzicht en mening op de beschreven observaties en op tijdens de observatie opgedane overige
signalen.
Observatie pedagogische praktijk
De observatie heeft plaatsgevonden op donderdagmiddag 9 mei 2019.
Situatie: Een aantal kinderen zit aan tafel voor een eet/drink moment. Een aantal kinderen is nog
niet op de BSO.
Waarborgen emotionele veiligheid
Gedurende de observaties is de emotionele veiligheid voldoende gewaarborgd.
Veldinstrument:
1. Respectvol contact (4-12): De beroepskrachten hebben gesprekjes met kinderen waarbij beiden
bijdragen aan de voortgang en inhoud van het gesprek (dialoog). Zij sluiten meestal op passende
wijze aan op de situatie en/of de vraag van een kind.
2. Begroeten (4-12): Elk kind wordt individueel begroet, op school of bij binnenkomst;
beroepskrachten doen dit op een enthousiaste en persoonlijke manier.
Observatie:
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Ad 1. Tijdens het eet/drink moment wordt er tussen de kinderen onderling en tussen de kinderen
en de beroepskrachten gezellig gepraat over diverse onderwerpen. Een kind vraagt bv. aan de
beroepskracht of het paard er nog is. De beroepskracht antwoord dat ze denkt van wel maar dat
het kind straks zelf maar even moet gaan kijken.
De beroepskracht vraagt: "Heb je nog wat leuks gedaan in de vakantie?"
Ad 2. Als de andere kinderen binnenkomen op de BSO worden ze allemaal welkom geheten door de
beroepskracht. Ook deze kinderen krijgen rustig de tijd om wat te eten/drinken. Een beroepskracht
zit bij hen aan tafel en er vinden gesprekjes plaats.
Spelenderwijs uitdagen tot ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden
Gedurende de observatie is de ontwikkeling van persoonlijke competenties voldoende
gewaarborgd.
Veldinstrument:
Buitenactiviteiten (4-12): Kinderen gaan dagelijks naar buiten. In de buitenruimte is spelmateriaal
aanwezig dat aanzet tot individueel en gezamenlijk spel.
De beroepskrachten maken gebruik van de omgeving om de leefwereld van kinderen te verbreden,
in aansluiting op interesse of thematisch programma (park, winkel, boerderij, werkplaats, station).
Observatie:
Deze BSO heeft een buitenspeelruimte die voor de kinderen veel mogelijkheden tot ontdekken en
spelen biedt. Een groot terrein, op een Kinderboerderij met dieren en veel speelattributen.
Spelenderwijs bijbrengen van sociale kennis en vaardigheden
Gedurende de observatie is de ontwikkeling van sociale competenties voldoende gewaarborgd.
Veldinstrument:
Eigenheid (4-12): De beroepskrachten sluiten aan op de persoonlijke eigenheid van kinderen. Zij
benoemen en waarderen individuele talenten, kwaliteiten en eigenaardigheden. Zij activeren de
betrokkenheid en deelname van alle kinderen aan het groepsgebeuren op een wijze die recht doet
aan het individuele kind.
Observatie:
Een kind zit stripboeken te lezen. De beroepskracht laat hem zijn gang gaan maar spreekt hem wel
aan en betrekt hem erbij. De beroepskracht vraagt hem bv. persoonlijk hoe zijn vakantie is
geweest. Het kind antwoord niet direct, gaat helemaal op in het stripboek. Later slaat de
beroepskracht het kind zachtjes met een stripboekje op het hoofd en zegt: "Ga jij zo ook even een
frisse neus halen?"
Kennis laten maken met waarden en normen van de samenleving
Tijdens de observatie is de overdracht van nomen en waarden voldoende gewaarborgd.
Conclusie pedagogische praktijk
In de praktijk is te zien dat door het handelen van de medewerkers de pedagogische aspecten van
verantwoorde dagopvang gewaarborgd worden.
Gebruikte bronnen:

Interview (Beroepskrachten)

Observatie(s) (Op de groep)

Website

Pedagogisch beleidsplan (april 2018)
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Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
De verklaring omtrent het gedrag is beoordeeld middels een steekproef; het betreft de
beroepskrachten en andere personen die werkzaam waren op de locatie tijdens de inspectie.
Er zijn geen redenen de steekproef uit te breiden.
Inschrijving in personenregister kinderopvang
De personen uit de steekproef zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag en
ingeschreven in het personenregister kinderopvang.
Er worden momenteel (geen) stagiaires of beroepskrachten in opleiding ingezet op het
kindercentrum.
(Tijdige) koppeling met houder
De personen uit de steekproef zijn gekoppeld aan de houder in het personenregister kinderopvang.
Conclusie
Alle medewerkers van de locatie staan ingeschreven in het personenregister kinderopvang en zijn
daarin door de houder tijdig gekoppeld aan de kinderopvangorganisatie.

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires
Deze eisen zijn eveneens beoordeeld in een steekproef; de beroepskrachten die werkzaam waren
op de locatie tijdens de inspectie; pedagogisch beleidsmedewerker/coach.
Er zijn geen redenen de steekproef uit te breiden.
Passende opleiding beroepskrachten
De beroepskrachten in de steekproef beschikken over een passende opleiding volgens de meest
recente cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.
Passende opleiding pedagogisch beleidsmedewerkers
De houder heeft een werknemer aangesteld in de functie van pedagogisch
beleidsmedewerker/coach. Deze werknemer heeft een passende opleiding voor de functie van
pedagogisch beleidsmedewerker volgens de meest recente cao Kinderopvang.
Inzet beroepskrachten in opleiding en stagiairs
Op dit moment worden er geen beroepskrachten in opleiding en stagiaires ingezet als
beroepskracht.

Aantal beroepskrachten
Steekproefsgewijs is de beroepskracht-kindratio (de verhouding tussen het minimaal aantal in te
zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de stam- of basisgroep) getoetst. De
steekproef betreft de dag van het onderzoek.
Op de dag van het onderzoek is de beroepskracht-kindratio als volgt:

13 kinderen en 2 beroepskrachten
Ook is de beroepskracht-kind-ratio van dinsdag 07/05/2019 beoordeeld. Op deze dag zijn er
tevens voldoende beroepskrachten ingezet.
Afwijkende inzet beroepskrachten (drie uurs regeling)
De tijdelijke afwijking van de beroepskracht-kindratio is niet van toepassing.
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Pedagogisch beleidsmedewerkers
Per 1 januari 2019 is de pedagogisch beleidsmedewerker (HBO functie) geïntroduceerd. Deze eis
komt voort uit de herijkte regelgeving IKK en heeft tot doel de kwaliteit van de kinderopvang op
een hoger niveau te brengen.
Houder moet vanaf 2019 zorg dragen voor coaching van medewerkers en een verdieping van de
ontwikkeling en implementatie van het pedagogisch beleid. De coaching geldt niet alleen voor
vaste pedagogisch medewerkers, maar ook voor alle pedagogisch medewerkers met flexibele inzet.
Beleid inzet pedagogische beleidsmedewerker/coach
Vanaf 1 januari 2019 wordt er binnen SKPC gewerkt met pedagogisch coaches. Zij ondersteunen
en begeleiden de pedagogisch medewerkers bij de uitvoeringen van het pedagogisch beleid
waardoor het pedagogisch beleid van SKPC geborgd wordt.
Binnen SKPC wordt er met twee pedagogisch coaches gewerkt: één pedagogisch coach voor de
pedagogisch medewerkers die werkzaam zijn binnen de doelgroep 0-4 jaar en één pedagogisch
coach voor de pedagogisch medewerkers die werkzaam zijn binnen de doelgroep 4-12 jaar.
Conclusie
De beoordeelde inzet van de beroepskrachten voldoet aan de eisen.
Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Opvang in basisgroepen
De indeling in basisgroepen op het kindercentrum is als volgt:

Eén groep van 4 - 13 jaar met maximaal 22 kinderen
Tijdens de inspectie is waargenomen dat de maximale omvang en leeftijdsopbouw van de
basisgroep voldoet aan de eisen.
De beroepskracht vertelt dat in de praktijk veelal niet meer dan 20 kinderen aanwezig zijn.
Schriftelijke toestemming voor opvang in tweede stamgroep
Bij tijdelijke plaatsing van een kind in een andere dan de vaste basisgroep is vooraf toestemming
van de ouders vereist. Tijdens het onderzoek heeft de toezichthouder samen met de beroepskracht
de wijze waarop dat op deze locatie gebeurd besproken. De beroepskracht toont hierbij een
werkinstructie.
In deze werkinstructie staat dat ouders bij de intake een overeenkomst ondertekenen voor de duur
van de opvang. Hierin is de bepaling opgenomen dat de ouders toestemming geven voor opvang in
een tweede basisgroep.
Vorig jaar is op deze werkwijze handhaving geadviseerd en overleg gevoerd met de houder en de
Gemeente. De Gemeente heeft te nemen maatregelen geëist.
Er is overleg gevoerd met de Clustermanager en herstelaanbod overeengekomen.
Binnen de gestelde termijn rapporteert de houder de op dit moment geldende werkwijze ten
aanzien van plaatsing in een tweede basisgroep en het gebruik van toestemmingsformulieren. De
Clustermanager heeft per email bevestigt dat deze werkwijze ook op BSO de Beestenbende wordt
gehanteerd en dat beroepskrachten nu op de hoogte zijn van deze werkwijze. Tijdens het
onderzoek was een verouderde werkinstructie getoond.
Conclusie
Aan de beoordeelde eisen voor de stabiliteit van de opvang is, na herstelaanbod, voldaan.

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde na
herstelaanbod, is voldaan:
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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 (Beroepskrachten)

Observatie(s) (Op de groep)

Personen Register Kinderopvang

Website

Diploma(s)/kwalificatie(s) beroepskrachten

Beleid veiligheid- en gezondheid (januari 2019)

Presentielijsten

Werkinstructie toestemmingsverklaring BSO

Tel. overleg Clustermanager
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Veiligheid en gezondheid

Veiligheids- en gezondheidsbeleid
Veiligheid en gezondheid in de praktijk
Er zijn geen onaanvaardbare veiligheids- of gezondheidsrisico's waargenomen in de praktijk.
Handelen conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid
Beroepskrachten handelen in de praktijk conform beleid. De beroepskracht vertelt dat er
een evaluatie heeft plaatsgevonden en laat de nieuwe beleidsversie (jan. 2019) zien in de map.
Conclusie veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder heeft een veiligheids- en gezondheidsbeleid dat de veiligheid en gezondheid van de
opvangkinderen voldoende waarborgt in de praktijk.
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Inhoud Meldcode
De houder heeft een geactualiseerde meldcode vastgesteld waarin een verplicht gesteld
afwegingskader is opgenomen voor het doen van een melding.
Kennis en gebruik van de Meldcode
Eind vorig jaar zijn alle medewerkers geïnformeerd over de wijzigingen in de nieuwe meldcode, het
afwegingskader. Nieuwe medewerkers krijgen elk kwartaal een bijeenkomst waar tevens de
meldcode aan de orde komt. De beroepskrachten kennen de naam van de aandachtsfunctionaris en
kunnen met vragen altijd terecht
Conclusie
De houder voldoet aan de onderzochte eisen van de meldcode.
Gebruikte bronnen:

Interview (Beroepskrachten)

Observatie(s) (Op de groep)

Beleid veiligheid- en gezondheid (januari 2019)

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
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Overzicht getoetste inspectie-items
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, 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 1 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 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 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 met de in artikel 1.50 derde lid van
de wet genoemde personen inclusief hemzelf.
(art 1.48d lid 3 Wet kinderopvang)
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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 1.50 lid 4 Wet kinderopvang)

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires
Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent
aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.
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)

Aantal beroepskrachten
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 tabel 2 in bijlage 1, onderdeel b, bij het
besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;
- Indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de basisgroep
verlaten, leidt dit niet tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit
buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten, ten
opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2 en 3 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)

Veiligheid en gezondheid
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
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 art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode.
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang)

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze, dat hij
onverwijld in overleg treedt met de vertrouwensinspecteur kinderopvang, indien hem bekend is
geworden dat een bij de onderneming werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft
gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die
gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang. Indien uit het overleg blijkt dat sprake is
van een redelijk vermoeden dat een persoon zich schuldig heeft gemaakt aan een dergelijk misdrijf
doet de houder onverwijld aangifte bij een opsporingsambtenaar en stelt hij de
vertrouwensinspecteur kinderopvang onverwijld in kennis.
(art 1.51b lid 1, 2 en 5 Wet kinderopvang)
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De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat,
indien het een bij de houder werkzaam persoon op enigerlei wijze bekend is geworden dat een
ander ten behoeve van die houder werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft
gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die
gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang, deze persoon de houder van het
kindercentrum daarvan onverwijld in kennis stelt.
Indien degene die van het vermoeden op de hoogte moet worden gesteld dezelfde persoon is als
degene die zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan dit misdrijf, is artikel 1.51c lid 1 en
2 Wet kinderopvang van toepassing.
(art 1.51b lid 3, 4 en 5 Wet kinderopvang)

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat,
indien een bij de onderneming werkzaam persoon bekend is geworden dat de natuurlijke persoon
die tevens houder is zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de
zeden of mishandeling jegens een kind dat gebruik maakt van de door de houder geboden
kinderopvang, deze persoon in contact kan treden met de vertrouwensinspecteur kinderopvang en
in geval van een redelijk vermoeden onverwijld aangifte doet bij een daartoe aangewezen
opsporingsambtenaar.
(art 1.51c Wet kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen
Gegevens houder
Naam houder
Adres houder
Postcode en plaats
Website
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

: BSO De Beestenbende
: http://www.skpc.nl
: 22
: Stichting Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk
Culemborg
: Postmastraat 44
: 4105DW Culemborg
: www.skpc.nl
: 41059819
: 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

: Culemborg
: Postbus 136
: 4100AC Culemborg

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

:
:
:
:
:
:

GGD Gelderland-Zuid
Postbus 1120
6501BC Nijmegen
088 - 144 71 44
J. Bakker

09-05-2019
17-06-2019
24-06-2019
24-06-2019
27-06-2019
27-06-2019

: 11-07-2019
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
Ontvangen dd. 24/06/2019
Dank voor het positieve inspectierapport van BSO de Beestenbende.
In dit rapport is te lezen dat gedurende de inspectie is gezien dat spelenderwijs de sociale
competenties van de kinderen worden ontwikkeld. Het uitgangspunt van onze pedagogisch
medewerkers is het respecteren van de autonomie van het kind en daarnaast oog hebben voor de
persoonlijke competenties (het kind in zijn/haar waarde laten).Daarnaast heeft de inspecteur
gezien dat er tijdens het eet en drink moment over diverse onderwerpen gezellig wordt gepraat.
Er heerst een goede en ontspannen sfeer op het kindcentrum. De kinderen komen dan ook graag
naar BSO de Beestenbende! Mochten er nog vragen zijn dan hoor ik het graag.
Met vriendelijke groet,
Brigitte Wansing
Manager Kinderopvang SKPC
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