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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Op dinsdag 25 oktober 2022 is op grond van artikel 1.62, tweede lid van de Wet kinderopvang een
onaangekondigd jaarlijks onderzoek uitgevoerd.

In dit onderzoek is beoordeeld of wordt voldaan aan de volgende kwaliteitseisen:
• de eisen aan het pedagogisch klimaat;
• de eisen aan (de inzet van) het personeel;
• de eisen aan het (uitvoeren van het) veiligheids- en gezondheidsbeleid;
• de eisen aan de ruimtes waar de opvang plaatsvindt;
De kwaliteitseisen die zijn onderzocht, staan achter in het rapport.

Na het inspectiebezoek is de houder gevraagd nog documenten op te sturen. Deze documenten heeft de
toezichthouder binnen de onderzoeksperiode ontvangen en beoordeeld in het onderzoek.

Beschouwing
Organisatie
De buitenschoolse opvang is onderdeel van BSO De Kinderster B.V., een vennootschap met 1 vestiging. De
enige bestuurder en aandeelhouder is Jenbidam B.V., die 2 bestuurders heeft, waarvan 1 optreedt als
directeur van de organisatie. Deze directeur is ook directeur van de 2 kinderdagverblijven van De Kinderster
B.V., 1 kinderdagverblijf van De Kinderster Zuid B.V. en het nabijgelegen kinderdagverblijf en de
peuteropvang van Bio Kidz B.V. Per 2 locaties is 1 vestigingsmanager aangesteld. Er is een pedagogisch
coach. Zij is ook pedagogisch beleidsmedewerker/coach. Verder is er een administratief medewerker. De
directeur is aangesteld als aandachtsfunctionaris kindermishandeling, klachtencoördinator en
zorgcoördinator.

Locatie
De buitenschoolse opvang bestaat uit 1 groep waarin maximaal 10 kinderen kunnen worden opgevangen.
De bso vangt kinderen op van de: Visserschool, Joop Westerweel en islamitische basisschool El Maes. De
bso is geopend op maandag tot en met vrijdag. Vanwege de kleinschaligheid kan het op schoolvrije dagen
voorkomen dat de bso op 1 of meerdere dagen gesloten is.

Op de bso werken 2 vaste beroepskrachten, waarvan 1 beroepskracht 2 dagen werkt en de andere 3 dagen.
De beroepskrachten krijgen 2 dagen per week ondersteuning van 2 stagiaire. Na het vorig jaarlijks
onderzoek is 1 nieuwe beroepskracht in dienst getreden. Deze beroepskracht is ook de assistent-
leidinggevende. De leidinggevende is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de locatie. Zij
wordt aangestuurd door de directeur.

Advies aan college van B&W
Aan alle onderzochte kwaliteitseisen wordt voldaan. De toezichthouder adviseert het rapport ter
kennisname in ontvangst te nemen.
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Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat

Pedagogisch beleid
In het pedagogisch beleidsplan is duidelijk beschreven hoe de pedagogische praktijk er volgens de
organisatie moet uitzien. In het beleid is beschreven hoe de beroepskrachten zorgen voor de emotionele
veiligheid van de kinderen. Er wordt zo veel mogelijk gewerkt met vertrouwde gezichten en een vaste
dagstructuur. De beroepskrachten werken volgens de Triple P methode. Dit staat voor positief, pedagogisch
programma. Op een opbouwende manier wordt omgegaan met het gedrag van de kinderen. Het accent ligt
op goede communicatie en positieve aandacht. 

De beroepskrachten helpen de kinderen bij het ontwikkelen van de persoonlijke en sociale competenties
door activiteiten aan te bieden. Spelenderwijs worden de kinderen op verschillende vlakken, zoals motoriek
en creativiteit uitgedaagd. De kinderen leren om elkaar te helpen en samen ruzies op te lossen. Ook leren de
beroepskrachten de kinderen normen en waarden aan door de kinderen te leren omgaan met regels en
afspraken. Er is aandacht voor de verschillende levensopvattingen en respect voor elkaars overtuiging.

In het pedagogisch beleidsplan is duidelijk beschreven hoe de beroepskrachten bijzonderheden in de
ontwikkeling van het kind of problemen opmerken en dat ouders dan als dat nodig is, worden doorgestuurd
naar geschikte organisaties die verder kunnen helpen.

Elk kind heeft een mentor. In het beleid staat hoe de buitenschoolse opvang aan de ouders en kinderen laat
weten wie de mentor van het kind is. Ook is beschreven hoe en wanneer de mentor over de ontwikkeling
van het kind spreekt met de ouders.

Tot slot is in het pedagogisch beleidsplan beschreven welke taken beroepskrachten in opleiding en stagiairs
in de buitenschoolse opvang kunnen uitvoeren en hoe zij worden begeleid. De taken zijn afhankelijk van de
opleidingsfase van de stagiair. In het pedagogisch beleid staat beschreven dat de taken worden vastgelegd
in het ontwikkeldossier van de stagiair. Ook is een apart stagebeleid met de verantwoordelijkheden per
niveau opgesteld.

Werken volgens het pedagogisch beleid 
De houder zorgt ervoor dat de beroepskrachten werken volgens het pedagogisch beleidsplan door het in de
vergaderingen die elke 6 weken plaatsvinden te bespreken. Ook in de coaching wordt hier aandacht aan
besteed. Er worden meer uren coaching ingezet dan wettelijk verplicht is met als doel om de pedagogische
kwaliteit te verhogen en te waarborgen. Tijdens het inspectiebezoek is te zien dat de beroepskrachten
werken volgens het pedagogisch beleidsplan.

Pedagogische praktijk
De toezichthouder heeft tijdens buiten spelen en vrij spel de pedagogische praktijk geobserveerd. Op basis
hiervan is beoordeeld dat de beroepskrachten tijdens het inspectiebezoek verantwoorde buitenschoolse
opvang aanbieden. Hierna zijn een paar voorbeelden beschreven van wat de toezichthouder heeft gezien. 

Bij aanvang van de inspectie staan de kinderen met een hesje aan klaar bij de deur. De kinderen gaan naar
de speeltuin in het Rembrandtpark. Bij het hek staat een hond. Een kind vindt dat spannend en roept de juf.
Hand in hand durft het kind er wel langs. De kinderen verspreiden zich door de speeltuin. De speeltuin biedt
uitdaging voor alle kinderen. Een groepje kinderen klimt gelijk de piramide in. Andere kinderen gaan op de
schommel of van de glijbaan. De beroepskrachten verspreiden zich over de speeltuin. De kinderen weten
hen te vinden om iets te vragen of te vertellen. De beroepskracht en stagiairs zijn bekende gezichten voor de
kinderen. Zij kennen de kinderen goed en de kinderen lijken zich op hun gemak te voelen. Dit draagt bij aan
de emotionele veiligheid.
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Een kind zegt dat het honger heeft. De beroepskracht zegt dat ze iets mag komen eten. Het picknickkleed
wordt neergelegd. Daarna komen ook de andere kinderen. De kinderen kiezen wat ze willen eten en maken
dat zelf klaar. De sfeer is ontspannen. 

Het thema is 'herfst'. Van wc-rollen is een grote boom geknutseld. Vandaag gaan de kinderen bladeren
knutselen door hun handen met verf op het papier te stempelen. Een kind wil haar hand zwart verven en die
op het zwarte papier stempelen. De beroepskracht zegt dat ze beter een andere kleur kan kiezen. Het kind
snapt niet waarom. De beroepskracht geeft het kind de tip om de ene hand zwart te maken en de andere
hand een andere kleur.  Het kind gaat onderzoeken welke kleur het beste werkt. Dit vergroot de
zelfstandigheid. De bladeren komen uiteindelijk in de boom te hangen. Een kind vertelt er enthousiast over
tegen de toezichthouder. De activiteit past bij de doelgroep, want bijna alle kinderen doen mee. De
kinderen oefenen hun creatieve vaardigheden.

2 kinderen rennen door de groepsruimte. De beroepskracht roept de kinderen bij zich. Ze gaan naast haar
op de bank zitten. De beroepskracht vraagt aan de kinderen of ze mogen rennen op de groep. De kinderen
zeggen van niet. De beroepskracht heeft door dat de kinderen dit doen uit verveling. Samen bedenken ze
wat ze kunnen doen. De groepsregels zijn duidelijk en op een positieve manier worden de kinderen hieraan
herinnerd. De positieve benadering komt overeen met het beleid.

Gebruikte bronnen:
- Pedagogisch beleidsplan, versie augustus 2022, ontvangen op 31 oktober 2022
- Stagebeleid 2022, ontvangen op 3 november 2022
- Observatie in de groep tijdens het inspectiebezoek
- Gesprekken met de beroepskrachten en directeur tijdens het inspectiebezoek
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Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
De personen die bij de buitenschoolse opvang werken, zijn met hun verklaring omtrent het gedrag
ingeschreven in het Personenregister Kinderopvang (PRK). Voordat zij zijn begonnen met werken zijn deze
personen gekoppeld aan de houder in het PRK. Deze beoordeling gaat over het personeel (1
vaste beroepskracht, 1 invalkracht en 1 stagiair) dat na het laatste jaarlijkse inspectieonderzoek op 25
november 2021 bij de buitenschoolse opvang is komen werken.

Opleidingseisen
De personen die bij de buitenschoolse opvang werken, hebben een passend diploma zoals genoemd in de
cao Kinderopvang. Deze beoordeling gaat over de vaste beroepskracht die na het laatste jaarlijkse
inspectieonderzoek op 25 november 2021 bij de buitenschoolse opvang is komen werken. En de invalkracht
die in de periode van 11 tot en met 25 oktober 2022 is ingezet.

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiairs
Op de dag van het inspectiebezoek werken genoeg beroepskrachten op de buitenschoolse opvang. In de
groep worden namelijk 9 kinderen opgevangen door 1 beroepskracht. Dit aantal beroepskrachten past bij
het aantal kinderen dat wordt opgevangen en hun leeftijd. Ook zijn er die dag 2 stagiairs.

Uit de presentielijsten van de kinderen en de werkroosters van het personeel, blijkt dat ook in de
onderzochte periode genoeg beroepskrachten hebben gewerkt.  Het afwijken van de beroepskracht-
kindratio tijdens vakanties en studiedagen is in dit onderzoek niet onderzocht. 

Met 3 personen uit de organisatie is een achterwachtregeling getroffen. Uit gesprekken met de
beroepskrachten blijkt dat zij op de hoogte zijn van wie zij wanneer kunnen bellen. De achterwachten kunnen
binnen 15 minuten op de locatie zijn en zijn tijdens de openingstijden van de buitenschoolse opvang
beschikbaar. 

Op de buitenschoolse opvang zijn 2 stagiairs die de beroepsopleidende leerweg (bol) volgen. Zij worden
boventallig ingezet. Dit komt overeen met de cao Kinderopvang.

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers
BSO De Kinderster heeft uitgerekend hoeveel uren de pedagogisch beleidsmedewerker/coach minimaal
moet worden ingezet. Hierbij is rekening gehouden met het aantal vestigingen en fte’s per januari 2021. De
pedagogisch beleidsmedewerker/coach werkt voor alle vestigingen van de organisatie. In 'verantwoording
coachingsplan BSO' is beschreven hoe de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker/coach over de
verschillende vestigingen is verdeeld. Uit gesprekken met de vestigingsmanager en beroepskrachten blijkt
dat alle beroepskrachten in 2021 zijn gecoacht. De coaching ging onder andere over activiteitenaanbod,
gespreksvoering en werkwijze van de individuele beroepskrachten.

Gebruikte bronnen:
- Gesprekken met de beroepskrachten tijdens het inspectiebezoek
- Personenregister Kinderopvang, gecontroleerd op 1 november 2022
- Datum indiensttreding beroepskrachten, ontvangen op 31 oktober 2022  en 3 november 2022
- Kopieën diploma’s van de beroepskrachten, ontvangen op 1 november 2022
- Presentielijsten, periode 11 tot en met 25 oktober 2022, ontvangen op 31 oktober 2022
- Werkrooster, periode 11 tot en met 25 oktober 2022, ontvangen op 31 oktober 2022
- Verantwoording coachingsplan BSO, ontvangen op 31 oktober 2022
- Informatie over stagiaires, ontvangen op 3 november 2022
- Telefoongesprek met de directeur op 2 november 2022
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Veiligheid en gezondheid

Veiligheids- en gezondheidsbeleid
Beleid
Voor de locatie is een veiligheids- en gezondheidsbeleid gemaakt. In het beleid zijn risico’s met grote
gevolgen voor de fysieke veiligheid, sociale veiligheid en gezondheid van de kinderen beschreven. Hierin zijn
maatregelen beschreven die zijn of worden genomen om de risico’s te verkleinen. Beschreven is welke
risico’s kleine gevolgen hebben voor de veiligheid en gezondheid van de kinderen. Ook is beschreven hoe de
organisatie met deze risico’s omgaat. Verder is in het veiligheids- en gezondheidsbeleid aandacht voor
grensoverschrijdend gedrag en hoe ze hiermee omgaan. 

In het veiligheids- en gezondheidsbeleid is beschreven hoe de beleidscyclus eruitziet. Elke 6 weken is er een
vergadering. In elke vergadering wordt een thema uitgelicht en besproken met de beroepskrachten. Ook
worden ongevallen geregistreerd. Aan de hand hiervan kan het beleid worden aangepast. 

Praktijk
De toezichthouder heeft tijdens het inspectiebezoek gesproken met de beroepskrachten. Ook is gelet op de
handelingen van de beroepskrachten. Hierbij is aandacht besteed aan:

Uitstapjes
Bij aanvang van de inspectie staan de kinderen klaar om naar het park te gaan. Op een veilige manier lopen
ze naar de speeltuin. Dit komt overeen met het beleid. Hierin staat dat de kinderen een hesje dragen, dat
ze een veilige route lopen en dat de beroepskrachten in verkeerssituaties het goede voorbeeld geven. De
beroepskracht houdt overzicht over de speeltuin en telt regelmatig de kinderen. Ook dit komt overeen
met wat in het protocol buiten spelen staat.

Achterwachtregeling
Met de beroepskracht is gesproken over de achterwachtregeling. Er zijn namelijk dagen dat een
beroepskracht alleen op de groep staat. De beroepskracht weet wie er gebeld moet worden in het geval van
een calamiteit. Dit komt overeen met het protocol achterwachtregeling.

Ongevallen
Ook is met de beroepskrachten gesproken over ongevallen. In het afgelopen jaar zijn er geen grote
incidenten geweest. Ongevallen worden geregistreerd in het systeem. Om goed te kunnen handelen
hebben alle vaste beroepskrachten een geldig EHBO-certificaat. Hiermee wordt voldaan aan de eis dat er
altijd ten minste 1 volwassene met een geldig EHBO-diploma aanwezig is. Dit blijkt uit de werkroosters van
het personeel en de EHBO-diploma’s.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Tijdens het inspectiebezoek is gesproken met de beroepskrachten. Zij kennen mogelijke signalen van
huiselijk geweld en kindermishandeling. Ook weten de beroepskrachten wat zij moeten doen als zij een
vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld hebben. Tijdens de studiedag wordt de meldcode
besproken. Dat is 2 keer per jaar. Dit jaar is de meldcode onder de aandacht gebracht door middel van een
quiz. Met een competitief element is de kennis gecheckt. Ook is er aandacht voor andere zorgen. De
beroepskrachten geven een recent voorbeeld waarbij er zorgen waren en ze vertellen hoe ze gehandeld
hebben om dat zo goed mogelijk te begeleiden.

Gebruikte bronnen:
- Gesprekken met de beroepskrachten tijdens het inspectiebezoek
- Gesprek met de directrice tijdens het inspectiebezoek
- Veiligheids- en gezondheidsbeleid, ontvangen op 31 oktober 2022
- Protocol buitenspelen, ontvangen op 31 oktober 2022
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Accommodatie

Eisen aan ruimtes
Binnenspeelruimte 
De buitenschoolse opvang maakt gebruik van 1 groepsruimte. Bij het raam staat een bank waar de kinderen
kunnen chillen of een boek kunnen lezen. Verder is er een keukenhoek, Barbiehuis en mini-tafelvoetbaltafel.
Het speelmateriaal staat in open kasten waar kinderen zelf dingen uit kunnen pakken. Er is
constructiemateriaal, spelletjes en knutselspullen. Er staat een hoge tafel met banken. Hieraan kunnen de
kinderen spelen of eten. De inrichting van de groepsruimtes past bij het aantal kinderen dat wordt
opgevangen en bij de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van de kinderen. 

Buitenspeelruimte 
De buitenschoolse opvang heeft een eigen buitenruimte. Deze grenst aan de groepsruimte. Hierin staat een
trampoline, fiets en step. Deze ruimte kan gebruikt worden voor activiteiten. De beroepskracht vertelt dat
ze meestal naar het Rembrandtpark gaan als ze buiten willen spelen. In de speeltuin daar is een
klimpiramide, glijbaan, schommel en wip. Ook is er zand om in te spelen en gras om op te picknicken.
Tijdens de inspectie is te zien dat de kinderen van de verschillende leeftijden hier goed tot spel komen en
hun energie kwijt kunnen.

Gebruikte bronnen:
- Observaties tijdens het inspectiebezoek
- Gesprek met de beroepskracht tijdens het inspectiebezoek
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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.

• Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze
waarop invulling wordt gegeven aan de aspecten van verantwoorde buitenschoolse
opvang, bedoeld in artikel 11 van het Besluit kwaliteit kinderopvang.

• Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze
waarop bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden
gesignaleerd en ouders worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere
ondersteuning.

• 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 taken die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de buitenschoolse
opvang kunnen uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid.

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.

Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang

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

• 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.

Opleidingseisen

• Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest
recent aangevangen cao Kinderopvang. 
Een beroepskracht meertalige buitenschoolse opvang beschikt daarbij over een
bewijsstuk waaruit blijkt dat hij de Duitse, Engelse of Franse taal voor de
deelvaardigheden gesprekken voeren, lezen, luisteren en spreken beheerst op ten minste
niveau B2 van het Europees Referentiekader (ERK) voor talen.

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

• De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal
kinderen dat wordt opgevangen, met dien verstande dat: 
- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal
aanwezige kinderen in een basisgroep wordt bepaald op grond van de rekenregels.

• De inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs geschiedt overeenkomstig de
voorwaarden opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. Bij het
bepalen van de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs wordt rekening
gehouden met de opleidingsfase waarin zij zich op dat moment bevinden.

• Indien de inzet van het aantal in te zetten beroepskrachten als bedoeld in art 16 lid 2
Besluit kwaliteit kinderopvang ertoe leidt dat in het kindercentrum slechts één
beroepskracht aanwezig is, is tevens een volwassene beschikbaar die telefonisch
bereikbaar is en die binnen vijftien minuten in het kindercentrum aanwezig kan zijn in
geval van een calamiteit. 
De houder van een kindercentrum informeert de bij het kindercentrum werkzame
personen over de naam en het telefoonnummer van deze persoon.

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers

• De houder van het kindercentrum zet de pedagogisch beleidsmedewerker voor het
coachen van beroepskrachten bij de uitvoering van hun werkzaamheden en de
totstandkoming en implementatie van pedagogische beleidsvoornemens voor het
vereiste aantal uren in. Het minimaal aantal uren inzet wordt jaarlijks bepaald op grond
van de rekenregels in het besluit.

• 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.

Veiligheid en gezondheid
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
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• 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.

• 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.

• 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 beroepskracht-kindratio 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.

• 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 aan deze kwalificatie gestelde nadere regels.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

• De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode.

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.
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Naam voorziening : BSO De Kinderster B.V.

KvK-vestigingsnummer : 000029973538

Website : http://www.dekinderster.nl

Aantal kindplaatsen : 10

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee

Naam houder : BSO De Kinderster B.V.

Adres houder : Sumatrakade 1539

postcode en plaats : 1019 RS Amsterdam

KvK-nummer : 60813644

Naam GGD : GGD Amsterdam Inspectie kinderopvang

Postadres : Postbus 2200

Postcode en plaats : 1000 CE AMSTERDAM

Telefoonnummer : 020 555 55 75

Onderzoek uitgevoerd door : Mw I van der Leun

Naam : Gemeente Amsterdam

Postadres : Amstel 1

Postcode en plaats : 1011 PN AMSTERDAM

Datum inspectiebezoek : 25-10-2022

Opstellen concept inspectierapport : 11-11-2022

Zienswijze houder : 22-11-2022

Vaststellen inspectierapport : 22-11-2022

Verzenden inspectierapport naar houder en
oudercommissie

:

Verzenden inspectierapport naar gemeente :

Openbaar maken inspectierapport :

Gegevens voorziening
Opvanggegevens

Gegevens houder

Gegevens toezicht

Gegevens toezichthouder (GGD)

Gegevens opdrachtgever (gemeente)

Planning
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum

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

Zienswijze 22-11-2022

Wij zijn blij met dit positieve rapport en herkennen ons geheel in de bevindingen. Wij zetten ons iedere dag in
om kwalitatieve opvang te bieden en zijn blij dat dit herkend wordt door de toezichthouder. Zo wordt er in
het rapport benoemd dat er uitdaging wordt geboden aan alle kinderen en de zelfstandigheid van de
kinderen wordt bevorderd. Het is dan ook fijn dat kinderen zich zichtbaar op hun gemak voelen en dat ze op
een positieve manier worden benaderd.

We vinden het een compliment om te lezen dat aan alle onderzochte kwaliteitseisen wordt voldaan en dat
tijdens de inspectie is gebleken dat onze visie en ons beleid goed tot uiting zijn gekomen.
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