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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.
De toezichthouder heeft de volgende inspectieactiviteiten uitgevoerd:




Documentenonderzoek naar het pedagogisch beleid, de presentielijsten, het personeelsrooster,
de beroepskwalificaties, het veiligheid- en gezondheidsbeleid, en de inzet van de pedagogisch
beleidsmedewerker.
De toezichthouder heeft het personenregister kinderopvang gecontroleerd.
Locatiebezoek, waarbij de toezichthouder het pedagogisch klimaat heeft geobserveerd. Ook
heeft de toezichthouder gesproken met de beroepskrachten en coördinator.

In ieder hoofdstuk staat een korte beschrijving van de getoetste kwaliteitseisen. In de inleiding
staat een korte toelichting op deze eisen. Achterin het rapport staat de itemlijst van de getoetste
voorwaarden.

Beschouwing
Algemeen
Partez is de houder van het BSO Body & Budo World BV aan de Van Goyenstraat 14 te OudBeijerland. Op deze locatie wordt zowel dagopvang als buitenschoolse opvang aangeboden.
De buitenschoolse opvang van Body & Budo World BV is sinds 4 juni 2012 opgenomen in het
Landelijk Register Kinderopvang met 25 kindplaatsen.
Inspectiehistorie
In 2017 heeft er een jaarlijks onderzoek plaatsgevonden, waarbij geen tekortkomingen zijn
geconstateerd.
Tijdens het jaarlijks onderzoek in oktober 2018, blijken de verhoogde kwaliteitseisen voor 2018
niet allemaal geïmplementeerd te zijn in de organisatie. De toezichthouder heeft bij dit jaarlijkse
onderzoek tekortkomingen geconstateerd op de volgende domeinen:




het pedagogisch beleid;
personeel en groepen;
veiligheids- en gezondheidsbeleid.

Op 9 juli 2019 heeft een nader onderzoek plaatsgevonden om te beoordelen of de tijdens het
jaarlijks onderzoek van oktober geconstateerde tekortkomingen zijn hersteld.
De houder heeft het pedagogisch beleid en veiligheid- en gezondheidsbeleid aangepast.
Er is geconstateerd dat de volgende voorwaarden voldoen aan de wettelijke eisen:

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.
De tekortkomingen zijn niet hersteld betreffende de volgende voorwaarden:

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.

3 van 18
Inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 10-12-2019
BSO Body en Budo World B.V. te Oud-Beijerland







Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de
tijden waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal
aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en
wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimum aantal
beroepskrachten op grond van de beroepskracht-kindratio kan op de dagen van de week
verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt.
Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en
bespreekt, indien wenselijk, de ontwikkeling van het kind periodiek 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.
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.

Op 17 september 2019 heeft de toezichthouder een nader onderzoek uitgevoerd op de
openstaande tekortkomingen. Dit onderzoek betrof een contactmoment met de pedagogisch coach
en het beoordelen van de volgende documenten:





Pedagogisch beleidsplan ABBW 2019 01.
Beleid Veiligheid en Gezondheid ABBW 2019 Obl.
Protocol mentorschap ABBW v 2.
PWP BSO Obl.

Op basis van deze bevindingen is geconcludeerd dat de tekortkomingen zijn verholpen en de
houder aan de gestelde eisen voldoet.
Bevindingen huidige inspectie
De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen.
Tijdens het inspectiebezoek is het pedagogische klimaat op orde. De beroepskrachten zorgen voor
een prettige, ontspannen sfeer. De beroepskrachten hebben voldoende interactie met de kinderen
op de groep en hebben oog voor het individuele kind.

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

Pedagogisch klimaat
De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder
duidelijk hoe hij 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 hij 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.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken,
gelezen en/of besproken is.

Pedagogisch beleid
Partez heeft een pedagogisch beleidsplan. Als aanvulling hierop heeft de houder een pedagogisch
werkplan waarin de locatie specifieke werkwijze staat.
De houder voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen voor het pedagogisch beleid.
De houder zorgt er voor dat de beroepskrachten op BSO Body en Budo World handelen volgens het
pedagogisch beleid.
Uitvoering pedagogisch beleid
De houder zorgt ervoor dat er op BSO Body en Budo World volgens het pedagogisch beleidsplan
wordt gehandeld. Uit de gesprekken met de beroepskrachten blijkt dat het pedagogisch handelen
onderwerp is van gesprek. De coördinator en beleidsmedewerker bespreken het pedagogisch
klimaat met de beroepskrachten in werkoverleggen. Op de agenda van de werkoverleggen staan
actuele thema's uit het pedagogisch beleid en beroepskrachten tekenen af als zij informatie hebben
gelezen. De pedagogisch coach observeert en bespreekt het pedagogisch handelen van de
beroepskrachten.

Pedagogische praktijk
De houder voldoet aan de beoordeelde eisen van het pedagogisch klimaat. Uit de pedagogische
observatie van de toezichthouder blijkt dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch
beleid. Ook blijkt uit de observatie dat de beroepskrachten aansluiten bij het ontwikkelingsniveau
van de kinderen.
Hieronder staan 3 basisdoelen beschreven.
De toezichthouder heeft het pedagogisch handelen van de beroepskrachten geobserveerd op de
volgende momenten: Bij binnenkomst, fruit eten en vrij spelen. Onderstaande beschrijvingen laten
enkele situaties tijdens het inspectiebezoek zien.
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Het 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).
De beroepskrachten zorgen voor de emotionele veiligheid van de kinderen. Dit blijkt uit de
volgende voorbeelden:


De beroepskrachten hebben gesprekjes met kinderen waarbij beiden bijdragen aan de
voortgang en inhoud van het gesprek. Zij sluiten op passende wijze aan op de situatie en/of
vraag van een kind. Er is verbaal en non-verbaal contact.
De kinderen komen verspreid uit school waardoor het fruit eten telkens met 4 à 5 kinderen is.
Hierbij voert de beroepskracht gesprekjes met de kinderen en gaat in op wat de kinderen
vertellen. Zij sluit in de haar taal/woordkeuze aan bij de leeftijdsgroep van de kinderen.



De beroepskrachten gedragen zich sensitief en responsief naar de kinderen. Zij laten actief
merken dat zij het kind begrijpen en reageren daar adequaat op.
Een kind speelt bij het tafelvoetbalspel en zondert zich even later af door te gaan bouwen. De
beroepskracht merkt op dat hij gaat bouwen, maar vraagt zich af of hij dit zelf wil of dat het
niet goed ging bij de tafelvoetbal. Het kind benoemt dat de kinderen die daar spelen te goed
voor hem zijn. De beroepskracht stelt voor om met hem te gaan spelen, want 'ik ben niet zo
goed hoor'. Dit vrolijkt het kind op en samen met de beroepskracht gaat hij tafelvoetballen.

Het stimuleren van de ontwikkeling van de sociale competentie
De houder draagt er zorg voor dat 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. (bron: Besluit
Kwaliteit kinderopvang)
De beroepskrachten stimuleren de ontwikkeling van de sociale competentie van de kinderen. Dit
blijkt uit de volgende voorbeelden:


De beroepskrachten moedigen interactie tussen groepsgenootjes aan. Zij helpen de kinderen
om contact met elkaar te maken. Zij bieden spel aan dat aanzet tot overleg, afstemmen,
elkaar helpen, emoties delen, van elkaar leren.
Een kind wil graag tafelvoetbal spelen, terwijl 2 andere kinderen hier al spelen. De
beroepskracht bemiddelt hierin en vraagt of hij wil wachten tot ze klaar zijn, maar biedt ook
opties hoe ze samen kunnen spelen. Bijvoorbeeld hij kan twee handvatten nemen of je wisselt
elkaar af om tegen elkaar te kunnen spelen. De kinderen bedenken zelf welke manier ze gaan
doen.



Kinderen krijgen informatie en hulp om contact met groepsgenootjes te maken en te
onderhouden. De beroepskrachten moedigen aan tot dialoog en uitwisseling tussen kinderen.
Twee kinderen zitten bij elkaar op schoot als ze fruit gaan eten. De beroepskracht benoemt dat
ze naast elkaar willen zitten, maar vraagt ook waarom de kinderen dan op schoot zitten. Het
kind zegt dat ze anders niet bij het fruit kan. De beroepskracht geeft aan dat ze ook kan
vragen of een ander kind opschuift. Vervolgens vraagt het kind dit, waardoor een ander kind
opschuift en iedereen bij de schaal fruit kan. Als bij het vrij spelen een kind op de trui van de
ander heeft gekleurd, reageert het kind met 'je moet een nieuwe trui voor mij kopen'. De
beroepskracht begeleidt deze interactie en stelt het kind gerust, dat het in de was eruit kan
gaan.

Het overdragen van waarden en normen
De houder draagt er zorg voor dat 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. (bron: Besluit
Kwaliteit kinderopvang)
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De beroepskrachten dragen waarden en normen over aan de kinderen. Dit blijkt uit de volgende
voorbeelden:


Beroepskrachten geven het goede voorbeeld met betrekking tot een gezonde leefstijl in het
bijzijn van kinderen en ouders. Zij praten hierover met kinderen, geven informatie over
gezondheid en helpen kinderen om gezonde eigen keuzes te maken/weerbaar te zijn.
Eén van de kinderen drinkt water, waardoor het gesprek met de kinderen hierover gaat. De
kinderen vinden water vies, de beroepskracht benadrukt dat je dit moet leren drinken en wat
voor positieve kanten er aan water drinken zit. Zo benoemt de beroepskracht dat je lichaam
dan schoon spoelt en dat het beter voor je is. In het geven van het goed voorbeeld valt ook de
normen en waarden te noemen als een kind een boer laat. De beroepskracht zegt 'pardon, zeg
je dan'. Waarna het kind 'pardon' zegt.

Gebruikte bronnen





Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
Interview (Beroepskrachten)
Observatie(s)
Pedagogisch beleidsplan (2019)

Personeel en groepen
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 met een beschrijving van wat er bekeken,
gelezen en/of besproken is.

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
De houder voldoet aan de voorwaarden.
De werkzame beroepskrachten, stagiaire en pedagogisch coach/beleidsmedewerker zijn
ingeschreven en gekoppeld in het personenregister kinderopvang. De houder heeft hen gekoppeld
aan de kinderopvangorganisatie.

Opleidingseisen
De houder voldoet aan de voorwaarden.
De werkzame beroepskrachten en pedagogisch coach/beleidsmedewerker(s) hebben een geschikt
diploma volgens de geldende cao kinderopvang.

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
De houder voldoet aan de wettelijke voorwaarden met betrekking tot de inzet van beroepskrachten
op kindercentrum Body en Budo World.
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Hieronder staat per onderdeel beschreven waaruit blijkt dat de houder aan de wettelijke
voorwaarden voldoet:
Beroepskracht-kindratio
De toezichthouder heeft opgemerkt dat de houder voldoet aan de wettelijke eis van de
beroepskracht-kindratio. Dit blijkt uit de presentielijsten en personeelsroosters. De presentielijsten
en personeelsroosters over de periode week 49 en week 50 2019 zijn ingezien.
Tijdens het inspectiebezoek ziet de beroepskracht-kindratio er zo uit:
Groep
BSO

Leeftijden
4 - 12 jaar

Aanwezige kinderen
17

Benodigde inzet
2 beroepskrachten

Aanwezige inzet
2 beroepskrachten

De inzet van stagiaires en beroepskrachten in opleiding
De voorwaarde over de inzet van stagiaires en beroepskrachten in opleiding heeft de
toezichthouder niet beoordeeld. De aanwezige stagiaire is boventallig ingezet.

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers
De houder heeft de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerkers schriftelijk vastgelegd en
inzichtelijk gemaakt voor ouders en beroepskrachten.
Hieronder staat per onderdeel beschreven waaruit blijkt dat de houder aan de wettelijke
voorwaarden voldoet:
Schriftelijk vastgelegd
De houder bepaalt jaarlijks de minimale inzet van de pedagogisch beleidsmedewerkers. De inzet is
schriftelijk vastgelegd. In deze beschrijving staat de manier waarop de houder het verplichte
minimaal aantal uren voor pedagogisch beleidsmedewerkers inzet en verdeelt over de verschillende
kindercentra. Hieruit blijkt dat iedere beroepskracht coaching krijgt.
Inzichtelijk
De inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker is inzichtelijk gemaakt voor ouders en
beroepskrachten door hen te informeren door middel van een brief. Deze brief is ter informatie
opgenomen in de beleidsmap op de locatie. Met de beroepskrachten is de inzet ook ter sprake
gekomen tijdens een kennismakingsgesprek met de pedagogisch beleidsmedewerker.
Uitvoering in de praktijk
Of iedere beroepskracht die coaching hoort te ontvangen ook coaching heeft gekregen, beoordeelt
de toezichthouder tijdens het jaarlijks onderzoek in 2020.

Stabiliteit van de opvang voor kinderen
De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden. De werkwijzen van de houder dragen bij aan
een vertrouwde en veilige omgeving. De houder zorgt voor een stabiele opvang voor het kind.
Hieronder staat per onderdeel waaruit blijkt dat de houder aan de wettelijke voorwaarden voldoet:
Opvang in groepen
Op BSO Body en Budo World worden de kinderen opgevangen in vaste groepen. De volgende
groepen zijn aanwezig:
Groep
BSO

Leeftijden
4 - 12 jaar

Kindaantal
17

Maximaal kindaantal
20
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Mentorschap
Aan elk kind is een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind. De mentor
bespreekt de ontwikkeling van het kind op vaste momenten met de ouders. Ook is de mentor voor
de ouders een aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind.

Gebruikte bronnen








Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
Interview (Beroepskrachten)
Observatie(s)
Personenregister Kinderopvang
Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten
Presentielijsten
Personeelsrooster

Veiligheid en gezondheid
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
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.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken,
gelezen en/of besproken is.

Veiligheids- en gezondheidsbeleid
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid draagt bij aan een gezonde en veilige omgeving voor de
kinderen. De houder heeft beleid op de omgang met grensoverschrijdend gedrag beschreven. De
houder zorgt ervoor dat de beroepskrachten op deze locatie volgens het beleid handelen.
Hieronder staat per onderdeel waaruit blijkt dat de houder aan de wettelijke voorwaarden voldoet:
Actueel beleid
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid is actueel. Het beleid beschrijft hoe de houder samen met de
beroepskrachten het beleid opstelt, implementeert, evalueert en actualiseert. De beroepskrachten
hebben hierin een actieve rol. Veiligheid en gezondheid vormen een vast agendapunt op de
werkoverleggen. Thema's en protocollen worden doorgenomen en als het nodig is aangepast.
Inzichtelijk
Op BSO Body en Budo World is het veiligheids- en gezondheidsbeleid inzichtelijk voor alle
beroepskrachten, ouders en stagiaires. De houder heeft de manier waarop het beleid inzichtelijk is
ook beschreven in het beleid.
Grote en kleine risico's
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid beschrijft de voornaamste risico's met grote gevolgen voor
de veiligheid en de gezondheid van kinderen.
Hieraan heeft de houder een specifieke aanpak gekoppeld. De houder gebruikt huisregels, concrete
maatregelen en/of een plan van aanpak voor het verkleinen of wegnemen van de risico's.
De volgende punten staan voor BSO Body en Budo World als groot risico beschreven. Voor deze
grote risico's staat een specifieke aanpak in het beleid:
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Vallen van hoogte.
Kind valt van omheining van de buitenruimte: De omheining is gemaakt en bevestigd conform
de veiligheidsnorm. Kinderen spelen onder toezicht buiten. De afspraak is dat er niet op de
omheining geklommen mag worden.
Kind krijgt medicatie verkeer toegediend.
Wij geven alleen medicatie op doktersvoorschrift. We laten de ouders een medicatieformulier
tekenen voor het door een medewerker toedienen van medicatie aan een kind. Om
misverstanden te voorkomen laten we ouders noteren op welke manier, in welke hoeveelheid
en op welke momenten het medicijn wordt toegediend en hoe het bewaard moet worden.

De omgang met kleine risico's voor de kinderen staat algemeen beschreven. De houder verwacht
dat kinderen leren omgaan met de kleine risico's door de manier waarop de beroepskrachten hen
begeleiden.
Verkleinen van de kans op grensoverschrijdend gedrag
In het beleid staat hoe het risico op grensoverschrijdend gedrag door aanwezige volwassenen en
kinderen zo veel mogelijk wordt verkleind. Het beleid beschrijft dit risico en de handelwijze als het
risico zich voordoet.
Uitvoering in praktijk
Op BSO Body en Budo World werken de beroepskrachten volgens het veiligheids- en
gezondheidsbeleid.
Dit blijkt uit de volgende voorbeelden:


De beroepskrachten handelen op het onderwerp handhygiëne volgens het veiligheids- en
gezondheidsbeleid.
In het beleid staat het volgende vastgelegd over handhygiëne:*De medewerkers zorgen voor
goede handhygiëne. De handen worden op belangrijke momenten grondig met zeep gewassen.
Deze belangrijke momenten zijn voorafgaand aan het aanraken en bereiden van voedsel, het eten
of het helpen bij eten, voor en na wondverzorging. Na hoesten, niezen, snuiten van neus,
toiletbezoek, verschonen van een kind of het afvegen van billen worden de handen gewassen.
De kinderen die uit school komen, worden gevraagd naar het toilet te gaan en de handen te
wassen, waarna de kinderen fruit gaan eten. Naar aanleiding van het inspectiebezoek van het
kinderdagverblijf, hangen er in de ruimte van de BSO posters om aandacht te besteden aan
handen wassen.
In het beleid staat niet duidelijk genoemd wat er gedaan wordt aan het schoonhouden van de
gebruiksruimtes. In de praktijk zijn er schoonmaaklijsten die worden afgetekend. Hierin valt
onderscheid te maken in dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse schoonmaakwerkzaamheden.
De bijzonderheden van kinderen, zoals een notenallergie, hangt aan de voorkant op het
keukenkastje. Dit om het extra op te laten vallen en te voorkomen dat een kind met allergie het
verkeerde eten binnenkrijgt. In het beleid staat dit punt niet opgenomen, maar er zijn wel
maatregelen genomen om het risico op een allergische reactie te voorkomen.
Achterwacht
Het beleid beschrijft de achterwachtregeling. Dit zijn afspraken met volwassenen die in het geval
van calamiteiten binnen 15 minuten op het kindercentrum kunnen zijn. Er gelden andere afspraken
voor het moment dat er één beroepskracht is ingezet tijdens het afwijken van de beroepskrachtkindratio. Er is dan een andere volwassene in het pand aanwezig ter ondersteuning van deze
beroepskracht.
EHBO
Op deze locatie is tijdens de opvang altijd iemand aanwezig met een geldige kwalificatie voor het
verlenen van eerste hulp aan kinderen. Dit blijkt uit het personeelsrooster en de EHBO certificaten
van de beroepskrachten.
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Gebruikte bronnen







Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
Interview (Beroepskrachten)
Observatie(s)
EHBO certificaten
Beleid veiligheid- en gezondheid
Personeelsrooster
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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
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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)
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
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)
Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; 9a lid 3
Regeling Wet kinderopvang)

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

13 van 18
Inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 10-12-2019
BSO Body en Budo World B.V. te Oud-Beijerland

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;
- in afwijking hiervan op grond van het Besluit kwaliteit kinderopvang art.16 lid 4 minder
beroepskrachten zijn ingezet.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang)

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers
De houder heeft het minimaal aantal uren waarvoor de pedagogisch beleidsmedewerker jaarlijks
ingezet moet worden, bepaald op grond van de rekenregels in het besluit.
(art 1.50 lid 1 en 2 sub j Wet kinderopvang; art 17 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang)
De houder van een kindercentrum bepaalt jaarlijks, indien hij meer dan één kindercentrum
exploiteert, de wijze waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch
beleidsmedewerkers worden ingezet, verdeelt over de verschillende kindercentra en legt dit
schriftelijk vast zodat dit inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. De houder geeft de
verdeling zodanig vorm dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van
de werkzaamheden.
(art 1.50 lid 1 en 2 sub j Wet kinderopvang; art 17 lid 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)
Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en
bespreekt, indien wenselijk, de ontwikkeling van het kind periodiek 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 Wet kinderopvang; art 18 lid 5 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)
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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 art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de
houder van een kindercentrum 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.
(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 risico’s die de
opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich meebrengt, waarbij in ieder
geval wordt ingegaan op:
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen;
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen;
- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding,
stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen.
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder b Besluit kwaliteit
kinderopvang)
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is
aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen,
teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het
risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich
verwezenlijken.
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder c Besluit kwaliteit
kinderopvang)
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een beschrijving in algemene zin van de wijze waarop
kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen voor de veiligheid en
gezondheid van kinderen beperkt zijn en welke derhalve niet zijn aan te merken als voornaamste
risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid en gezondheid en als risico op
grensoverschrijdend gedrag.
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder d 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 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder e Besluit kwaliteit
kinderopvang)
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van
de wijze waarop de achterwacht is geregeld indien er met inachtneming van de beroepskrachtkindratio of bij het afwijken van de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten op
grond van de beroepskracht-kindratio, slechts een beroepskracht op het kindercentrum aanwezig
is.
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder f en art 16 lid 5 en 6
Besluit kwaliteit kinderopvang)
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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 art 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
Website
Aantal kindplaatsen

: BSO Body en Budo World B.V.
: http://www.abbw.nl
: 25

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

:
:
:
:
:
:

Partez Oud-Beijerland
Langstraat 2
3162WC Rhoon
www.abbw.nl
53906241
Ja

:
:
:
:
:

Dienst Gezondheid en Jeugd
Postbus 166
3300AD DORDRECHT
078-7708500
M. van Maurik

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

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Hoeksche Waard
: Postbus 2003
: 3260EA Oud-Beijerland

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

:
:
:
:
:

10-12-2019
13-01-2020
17-01-2020
17-01-2020
17-01-2020

: 07-02-2020
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
Beste lezer,
Op dinsdag 10 december 2019 hebben we weer onze jaarlijkse GGD-inspectie gehad. De inspectie
werd gedaan door Mevrouw M. van Maurik, toezichthouder kinderopvang GGD Dordrecht. De
coördinator en pedagogisch medewerkers hebben de inspectie als prettig ervaren. De conclusie uit
het rapport bevestigen dat onze missie, visie en waarden er borg voor staan dat Kinderopvang
Partez/ABBW voldoet aan alle wettelijke eisen en regels die aan de kinderopvang worden gesteld.
Wij beschouwen de inspecties als een belangrijke ondersteuning van ons eigen beleid en nemen de
gegeven adviezen van de inspecteur mee om waar nodig te verbeteren.
Het krijgen van een mooi inspectie rapport ervaren wij als een groot compliment.
Met vriendelijke groet, A. Dabaghian.
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