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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 rapport dat voor u ligt is tot stand gekomen aan de hand van onderzoek op basis van risico
gestuurd toezicht. Om meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken
werken de GGD ’en in Nederland bij de inspectie volgens een model voor risico gestuurd toezicht.
Dat betekent dat er intensiever geïnspecteerd zal worden waar nodig en minder intensief waar
gebleken is dat dit kan.
Bij risico gestuurd toezicht ligt de nadruk vooral op die zaken die het meest direct bijdragen aan de
kwaliteit van de kinderopvang.
Beschouwing
Buitenschoolse opvang Wittering.nl is onderdeel van Stichting De Witte Wielen en biedt opvang aan
80 kinderen in de leeftijd van vier t/m twaalf jaar.
De BSO is gevestigd in het gebouw van Windkracht 5. Windkracht 5 is een multifunctionele
accommodatie waarin ook de basisscholen Wittering.nl, De Groote Wielen, buitenschoolse opvang
de Groote Wielen en kinderdagverblijf de Windkracht gehuisvest zijn.
Er zijn vier basisgroepen: de flippers, de snorkels, de surfers en de duikers; deze zijn ingedeeld op
leeftijd.
De jongste basisgroepen: de flippers en de snorkels, hebben hun eigen groepsruimte op de tweede
verdieping. De andere twee basisgroepen, de surfers en de duikers maken op de eerste verdieping
gebruik van de volgende ruimten: het restaurant, het theater, de computerruimte en het atelier.
Daarnaast mogen alle groepen gebruik maken van het gymlokaal.
Inspectiegeschiedenis
2015 t/m 2017; jaarlijks onderzoek; aan alle getoetste voorwaarden werd voldaan.
Huidige inspectie
Op dinsdagmiddag 20 februari 2018 heeft er een onaangekondigde inspectie plaatsgevonden bij
BSO Wittering.nl. In dit onderzoek is de nadruk gelegd op de kwaliteit van de dagelijkse praktijk en
de nieuwe wettelijke voorwaarden van de onderdelen pedagogisch klimaat en veiligheid en
gezondheid die per 1 januari 2018 zijn opgenomen in de wet kinderopvang. Het onderzoek is op
verzoek van de Gemeente Den Bosch uitgebreid met het item accommodatie en inrichting in
verband met de aanvraag van de houder voor een uitbreiding met 10 kindplaatsen.
Gedurende de inspectie zijn metingen verricht, is er geobserveerd in de praktijk en hebben er
interviews plaatsgevonden met de aanwezige beroepskrachten en locatiemanager.
Bevindingen
Er zijn drie overtredingen geconstateerd in het pedagogisch beleid en twee overtredingen in het
veiligheids- en gezondheidsbeleid.
Herstelaanbod
Naar aanleiding van bovenstaande overtredingen, is aan de houder een herstelaanbod gedaan. Dit
betekent dat de houder in de gelegenheid wordt gesteld om de overtredingen lopende het
onderzoek op te lossen.
De houder heeft het herstelaanbod geaccepteerd en heeft binnen twee weken, door middel van het
toesturen van aangepaste documenten, aangetoond dat de overtredingen binnen de onderdelen
pedagogisch beleid en veiligheids- en gezondheidsbeleid zijn opgelost.
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Conclusie
Na herstelaanbod wordt aan alle getoetste voorwaarden voldaan.
De toelichting op de bevindingen van de toezichthouder kunt u lezen in het vervolg van dit rapport.
Aan het einde van dit rapport treft u een overzicht aan van de inspectie-items die zijn beoordeeld.
Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
In dit domein is beoordeeld of het pedagogisch beleidsplan voldoet aan de voorwaarden die vanaf 1
januari 2018 gelden. Ook is in de praktijk beoordeeld of de beroepskrachten handelen conform dit
opgestelde pedagogisch plan.
Er is een oordeel gegeven wat betreft de uitvoering van de pedagogische praktijk op de groepen.
Het oordeel is tot stand gekomen door middel van observatie in de praktijk en door gesprekken
met de beroepskrachten.
Bij het beoordelen van de observatie en/of het pedagogisch beleidsplan is uitgegaan van de 4
basisdoelen van M. Riksen-Walraven, die zijn benoemd in de Memorie van Toelichting bij de Wet
kinderopvang (2005), dit zijn:
1. Het bieden van emotionele veiligheid.
2. De mogelijkheid bieden tot ontwikkelen van persoonlijke competenties.
3. De ruimte bieden tot het ontwikkelen van sociale competenties.
4. De mogelijkheid geven om normen en waarden eigen te maken.
Pedagogisch beleid
De houder heeft een pedagogisch beleid buitenschoolse opvang dat specifiek voor deze locatie
geschreven is, Pedagogisch beleid Wittering.nl 01-01-2018.
Per 1 januari 2018 zijn er voorwaarden binnen het onderdeel pedagogisch beleid binnen de wet
kinderopvang gewijzigd.
Tijdens het inspectie-onderzoek op 20 februari 2018 is geconstateerd dat niet aan alle getoetste
kwaliteitseisen wordt voldaan. Het pedagogisch beleidsplan voldoet niet aan de onderstaande
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, 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.

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.
Herstelaanbod
In het kader van het herstelaanbod heeft de houder de mogelijkheid gekregen om het pedagogisch
beleid aan te passen. De houder heeft dit geaccepteerd.
De houder heeft binnen de geboden hersteltermijn van twee weken, aangetoond dat bovenstaande
overtredingen zijn opgelost.
Conclusie
Het pedagogisch beleidsplan voldoet aan de getoetste voorwaarden.
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Verantwoorde buitenschoolse opvang
Bieden van emotionele veiligheid
Beroepskrachten

gaan op een sensitieve en responsieve manier met de kinderen om

tonen respect voor de autonomie van kinderen

stellen grenzen

bieden structuur voor het gedrag van kinderen
Praktijkvoorbeeld
Een kind van de jongste groep (vier - zes jaar) komt terug van het toilet en vertelt dat er een grote
plas water op de grond ligt in de toiletruimte. De beroepskracht geeft het kind complimentjes dat
hij dit komt vertellen en loopt met het kind mee naar de toiletruimte. Ze maakt de vloer schoon
met een doek en betrekt het kind hierbij. "Wil jij ook een doekje om schoon te maken". Wat kan jij
dit goed".
Bevorderen van persoonlijke competentie
Kinderen worden spelenderwijs uitgedaagd in de ontwikkeling van;
Motorische vaardigheden; cognitieve vaardigheden; taalvaardigheden en creatieve vaardigheden.
Bevorderen van sociale competentie
Kinderen worden begeleid in hun interacties.
Spelenderwijs worden hen sociale kennis en vaardigheden bijgebracht.
Hierdoor kunnen kinderen steeds zelfstandiger relaties met anderen aangaan, op bouwen en
onderhouden.
Praktijkvoorbeeld
De beroepskracht vertelt aan een groepje kinderen dat zij de mentor is geworden van deze
kinderen. Ze zorgt dat alle kinderen vragen kunnen stellen en vraagt soms door. Kinderen leren
dat ze op hun beurt moeten wachten.
Socialisatie door overdracht van waarden en normen
Tijdens de opvang worden waarden en normen op een open manier aan kinderen aangeboden.
Beroepskrachten stimuleren kinderen om kennis te maken met algemeen aanvaarde waarden en
normen in de samenleving.
Praktijkvoorbeeld
De beroepskracht vraagt bij binnenkomst van de gymzaal aan de kinderen of ze op de hoogte zijn
van de regels die er gelden in de gymzaal.
Conclusie
Op basis van de waarnemingen in de praktijk is te concluderen dat de vier pedagogische
basisdoelen tijdens de inspectie voldoende worden gewaarborgd.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Marleen van Uden)

Interview (Beroepskrachten)

Observaties (Nieuw te gebruiken ruimte.)

Website (www.wittering.nl)

Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch beleidsplan Witering.nl 1-1-2018)
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Personeel en groepen
Binnen dit onderdeel zijn de beroepskrachten steekproefsgewijs gecontroleerd op een passende
beroepskwalificatie en een geldige verklaring omtrent het gedrag.
De beroepskracht-kindratio en de opvang in groepen zijn gecontroleerd door middel van roosters,
presentielijsten en bezettingslijsten. Tevens is de stabiliteit van de opvang voor kinderen
beoordeeld.
Verklaring omtrent het gedrag
De aanwezige beroepskrachten zijn in het bezit van een geldige VOG (verklaring omtrent het
gedrag) en zijn hiermee opgenomen in de continue screening.
De aanwezige stagiairs hebben een geldige VOG die niet ouder is dan twee jaar.
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen
De aanwezige beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende
beroepskwalificatie.
Aantal beroepskrachten
Tijdens de inspectie worden er totaal 68 kinderen opgevangen in vier groepen:

Flippers (4-7 jaar) 16 kinderen aanwezig en 2 beroepskrachten

Snorkels (4-7 jaar) 16 kinderen aanwezig en 2 beroepskrachten

Duikers (8-12)
18 kinderen aanwezig en 2 beroepskrachten

Surfers (8-12)
18 kinderen aanwezig en 2 beroepskrachten
Het beroepskracht-kind ratio is gecontroleerd door middel van personeelsrooster van week acht,
aanwezigheidslijsten, interview met beroepskrachten en een steekproef in de praktijk.
Op de dag van inspectie en uit de genomen steekproef blijkt dat er wordt voldaan aan de gestelde
voorwaarden met betrekking tot de beroepskracht-kindratio.
Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Buitenschoolse opvang Wittering.nl bestaat uit vier basisgroepen met in iedere basisgroep
maximaal 20 kinderen.
Tijdens de inspectie op 20 februari 2018 zijn er vier basisgroepen. Er zijn in totaal 68 kinderen en
acht beroepskrachten aanwezig. Elke basisgroep kent een team van vaste pedagogisch
medewerkers.
Ieder kind heeft een mentor. De mentor is het aanspreekpunt voor de ouders en het kind bij
vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind.
Conclusie
BSO Wittering.nl voldoet aan alle onderzochte voorwaarden met betrekking tot personeel en
groepen.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Marleen van Uden)

Interview (Beroepskrachten)

Observaties (Nieuw te gebruiken ruimte.)

Verklaringen omtrent het gedrag

Diploma's beroepskrachten

Arbeidscontracten

Presentielijsten (week 8 2018)

Personeelsrooster (week 8 2018)
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Veiligheid en gezondheid
Binnen dit onderdeel zijn voorwaarden beoordeeld die vanaf 1 januari 2018 aan dit domein zijn
toegevoegd. Door middel van observaties en gesprekken met beroepskrachten is beoordeeld of er
wordt gehandeld conform dit beleid.
Ook is beoordeeld of er te allen tijde voldoende beroepskrachten met een geldig diploma EHBO
voor kinderen aanwezig zijn.
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De locatiemanager heeft een veiligheids- en gezondheidsbeleid buitenschoolse opvang dat specifiek
voor deze locatie geschreven is, Veiligheid en Gezondheidsbeleid KDV en BSO 2018 (01-03-2018).
Per 1 januari 2018 zijn er voorwaarden binnen het onderdeel veiligheids- en gezondheidsbeleid
binnen de wet kinderopvang gewijzigd.
Tijdens het inspectie-onderzoek op 20 februari 2018 is geconstateerd dat niet aan alle getoetste
kwaliteitseisen wordt voldaan. Het veiligheids- en gezondheidsbeleid voldoet niet aan de
onderstaande voorwaarden:




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.
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.

Herstelaanbod
In het kader van het herstelaanbod heeft de locatiemanager de mogelijkheid gekregen om het
veiligheids- en gezondheidsbeleid aan te passen. De locatiemanager heeft dit geaccepteerd.
De locatiemanager heeft binnen de geboden hersteltermijn van twee weken, aangetoond dat
bovenstaande overtredingen zijn opgelost.
Conclusie
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid voldoet aan de getoetste voorwaarden.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Marleen van Uden)

Interview (Beroepskrachten)

Observaties (Nieuw te gebruiken ruimte.)

Veiligheidsverslag (Veiligheid en gezondheidsbeleid KDV en BSO 2018- Wittering.nl)

Gezondheidsverslag (Veiligheid en gezondheidsbeleid KDV en BSO 2018 - Wittering.nl)

Concept Beleidsplan Veiligheid & Gezondheid 2018 BSO

Veiligheid en gezondheidsbeleid KDV en BSO 2018 01-03-2018 wittering.nl

Actieplan De Windkracht (vanaf 31-07-2017 t/m 01-02-2018)
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Accommodatie
In verband met een verzoek tot uitbreiding kindplaatsen door de houder is in opdracht van de
gemeente 's-Hertogenbosch de gewenste nieuw te gebruiken groepsruimte bekeken en gemeten.
Eisen aan ruimtes
De binnen- en buitenruimten waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden
opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en
de leeftijd van de op te vangen kinderen.
De gewenste nieuw te gebruiken groepsruimte is bekeken en gemeten. De ruimte is in totaal
38m2. Dit voldoet voor maximaal 10 kinderen.
Ten tijden van de inspectie is deze open ruimte nog niet passend ingericht voor de op te vangen
kinderen. Uit interviews met de beroepskrachten en de houder blijkt dat zij voornemens zijn deze
ruimte in te richten in overeenstemming met de andere BSO ruimtes.
Conclusie:
BSO Wittering.nl voldoet aan de getoetste voorwaarden.
Gebruikte bronnen:

Observaties (Nieuw te gebruiken ruimte.)

Meting van de nieuw te gebruiken ruimte met digitale afstandsmeter.
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop
invulling wordt gegeven aan de aspecten van verantwoorde buitenschoolse opvang, bedoeld in
artikel 11 van het Besluit kwaliteit kinderopvang.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2a Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de
mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind met de ouders bespreekt en de
wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke beroepskracht de mentor is
van het kind.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2b Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving de wijze waarop
bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders
worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2c Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de tijden
waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal
aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en
wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimum aantal
beroepskrachten op grond van de beroepskracht-kindratio kan op de dagen van de week
verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3a en 16 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de taken
die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de buitenschoolse opvang kunnen
uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3e Besluit kwaliteit kinderopvang)

Verantwoorde buitenschoolse opvang
In het kader van het bieden van verantwoorde buitenschoolse opvang, draagt de houder er in ieder
geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin kinderen zich bevinden:
a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de
autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt
geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen
voelen;
b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden,
cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat
te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving;
c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en
vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties
met anderen op te bouwen en te onderhouden;
d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen
aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met
anderen en een actieve participatie in de maatschappij.
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 11 Besluit kwaliteit kinderopvang)
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Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag
Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is aan de
houder van een kindercentrum overgelegd, voordat deze persoon zijn werkzaamheden aanvangt.
De verklaring omtrent het gedrag is bij aanvang van de werkzaamheden niet ouder dan twee
maanden.
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang)

Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiair of uitzendkracht moet voordat deze persoon
zijn werkzaamheden voor de eerste maal aanvangt aan de houder van een kindercentrum zijn
overgelegd. De verklaring omtrent het gedrag is bij aanvang van de werkzaamheden niet ouder
dan twee maanden. Deze verplichting geldt vervolgens uiterlijk iedere twee jaar, te rekenen vanaf
de dag van afgifte van de meest actuele verklaring omtrent het gedrag.
Bij iedere volgende houder ten behoeve waarvan de stagiair of de uitzendkracht in die periode van
maximaal twee jaar werkzaam is, overlegt hij telkens de meest actuele verklaring omtrent het
gedrag.
(art 1.50 lid 4 en 8 Wet kinderopvang)

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen
Beroepskrachten en beroepskrachten meertalige buitenschoolse opvang beschikken over een voor
de werkzaamheden passende opleiding en bewijsstukken. De beroepskwalificatie-eisen en
bewijsstukken die voor beroepskrachten worden genoemd in de meest recent aangevangen cao
kinderopvang en de cao welzijn en maatschappelijke dienstverlening (cao sociaal werk), worden
aangemerkt als beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken voor een passende opleiding.
Een beroepskracht meertalige buitenschoolse opvang beschikt daarbij over een bewijsstuk waaruit
blijkt dat hij de Duitse, Engelse of Franse taal voor de deelvaardigheden gesprekken voeren, lezen,
luisteren en spreken beheerst op ten minste niveau B2 van het Europees Referentiekader (ERK)
voor talen.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9a lid 1 en 2
Regeling Wet kinderopvang)

Aantal beroepskrachten
De verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige
kinderen in een basisgroep (beroepskracht-kindratio) wordt bepaald op grond van tabel 2 in bijlage
1a, onderdeel b bij het besluit en de daarbij behorende rekenregels.
Gebruik kan worden gemaakt van de rekentool op de website www.1ratio.nl
In afwijking hiervan kunnen voor en na de dagelijkse schooltijd alsmede gedurende vrije middagen
van de basisschool voor ten hoogste een half uur per dag minder beroepskrachten worden ingezet,
met dien verstande dat ten minste de helft van het aantal beroepskrachten wordt ingezet.
Indien bij buitenschoolse opvang per dag ten minste tien aaneengesloten uren opvang wordt
geboden, kunnen, op vrije dagen van de basisschool of tijdens de schoolvakanties, in afwijking van
het aantal minimaal in te zetten beroepskrachten, voor ten hoogste drie uren per dag minder
beroepskrachten worden ingezet. Dit met inachtneming van de in het pedagogisch beleidsplan
vastgestelde tijden waarop minder beroepskrachten kunnen worden ingezet dan minimaal vereist
op grond van de beroepskracht-kindratio alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan
wordt afgeweken.
Gedurende de uren dat minder beroepskrachten worden ingezet wordt ten minste de helft van het
aantal vereiste beroepskrachten ingezet. De afwijkende inzet kan op de dagen van de week
verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3a en 16 lid 1, 2 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang)
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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 risico’s die de
opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich meebrengt, waarbij in ieder
geval wordt ingegaan op:
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen;
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen;
- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding,
stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen.
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3b Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is
aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen,
teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het
risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich
verwezenlijken.
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3c Besluit kwaliteit kinderopvang)

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

Accommodatie
Eisen aan ruimtes
De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden
opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en
de leeftijd van de op te vangen kinderen.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum
aanwezig kind.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum
aanwezig kind. De buitenspeelruimte is bij voorkeur aangrenzend aan het kindercentrum. In het
geval een buitenspeelruimte niet aangrenzend is, is deze gelegen in de directe nabijheid van het
kindercentrum en voor kinderen toegankelijk en veilig bereikbaar.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Vestigingsnummer KvK
Aantal kindplaatsen

:
:
:
:

Wittering.nl (gevestigd in basisschool Wittering.nl)
http://www.onskindbureau.nl
000025671154
80

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

:
:
:
:
:

Ons Kindbureau
Spirealaan 8
5247HK Rosmalen
17179322
Ja

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

:
:
:
:
:

GGD Hart voor Brabant
Postbus 3024
5003DA Tilburg
088-3686845
A. van Gelder
L.J. Procee

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: 's-Hertogenbosch
: Postbus 12345
: 5200GZ S HERTOGENBOSCH

Gegevens toezicht

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

:
:
:
:
:
:

20-02-2018
03-04-2018
Niet van toepassing
10-04-2018
10-04-2018
10-04-2018

: 01-05-2018
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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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