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Het onderzoek
Onderzoeksopzet

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang. Het betreft
een onaangekondigd incidenteel onderzoek.
De toezichthouders van de GGD Zuid-Limburg zien erop toe dat kinderopvangorganisaties de weten regelgeving van de ‘Wet Kinderopvang’ naleven.
De houder van een organisatie voor kinderopvang is verantwoordelijk voor een veilige en
verantwoorde kinderopvang.
Tijdens dit onderzoek zijn niet alle items beoordeeld, omdat er sprake is van een zogeheten
risicogestuurd toezicht. In dit onderzoek is de nadruk gelegd op:
•
•
•

het aantal beroepskrachten op de groepen;
diploma’s, inschrijving personenregister kinderopvang en koppeling aan organisatie;
pedagogisch beleidsmedewerker.

De itemlijst geeft aan welke voorwaarden tijdens dit onderzoek zijn beoordeeld.

Beschouwing

Deze beschouwing beschrijft de resultaten van het incidenteel onderzoek bij buitenschoolse opvang
Stoer. Na de feiten over de buitenschoolse opvang volgen de belangrijkste bevindingen. Deze
worden elders in het rapport per domein verder uitgewerkt.
Buitenschoolse opvang Stoer is gevestigd in De Kindercirkel, een multifunctionele accommodatie te
Gulpen. Hierin is tevens gehuisvest: het Centrum voor Jeugd en Gezin, Peuteropvang De
Slotmuisjes, SBO Bernardus, BS De Triangel en KDV Hupsakee. Er wordt in drie basisgroepen
opvang geboden aan kinderen in de basisschoolleeftijd.
Men beschikt over één eigen groepsruimte en twee ruimtes, die gedeeld worden met de
peuteropvang. In de eigen ruimte worden de kinderen vanaf 7 jaar opgevangen. De ruimte is knus
ingericht met een bank, een grote tafel, een speelkast en knutselmateriaal. In de ruimtes die
worden gedeeld met de peuteropvang worden de kinderen van 4 tot 7 jaar opgevangen. Er zijn
verschillende speelhoeken, zoals een huishoek, een leeshoek en een bouwmat. Daarnaast kan men
gebruikmaken van de zogenaamde ergo-ruimte. Dat is een grote ruimte zonder meubilair waar de
kinderen naar eigen fantasie kunnen spelen.
Als buitenspeelruimte wordt gebruikgemaakt van een deel van de speelplaats van de basisschool.
Er is onder andere een pingpongtafel, een picknicktafel en duikelstangen. Daarnaast maakt men
gebruik van de buitenspeelruimte van de peuteropvang. Beide zijn veilig, aangrenzend,
toegankelijk voor de kinderen en vast beschikbaar. Er is voldoende buitenspeelmateriaal aanwezig.
In het Landelijk Register Kinderopvang staat deze locatie geregistreerd voor 36 kindplaatsen.
Buitenschoolse opvang Stoer is alle werkdagen open na schooltijd. Tijdens vakanties en
studiedagen is de opvang de hele dag open.
Bij deze opvang werkt de houder als beroepskracht. Daarnaast zijn er nog twee vaste
beroepskrachten werkzaam.
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Inspectiegeschiedenis:
Soort
onderzoek
Jaarlijks
onderzoek
Incidenteel
onderzoek

Datum

Bevindingen

18-032019
06-112018

Geen tekortkomingen
Tekortkoming ten aanzien van
•

Jaarlijks
onderzoek

26-022018

Nader
onderzoek

23-102017

Personeel en groepen: verklaring omtrent het gedrag en
personenregister kinderopvang.

De tekortkomingen van d.d. 26-02-2018 zijn opgelost.
De gemeente Gulpen-Wittem heeft opdracht gegeven om de
tekortkoming van het incidenteel onderzoek in een volgend regulier
onderzoek opnieuw te controleren.
Tekortkoming ten aanzien van
•
Personeel en groepen: opleidingseisen en aantal
beroepskrachten.
Nog steeds een tekortkoming op het pedagogisch beleid en de kennis
van de meldcode. De overige tekortkomingen zijn opgelost.

Het handhavingsbeleid van de gemeente heeft geleid tot de gewenste resultaten.
Huidige onderzoek:
Op dinsdagmiddag 05-11-2019 heeft een onaangekondigd incidenteel onderzoek plaatsgevonden
bij buitenschoolse opvang Stoer. Op de locatie is een gesprek geweest met de houder en de
pedagogische beleidsmedewerker. De praktijk is geobserveerd. Op locatie zijn de aanwezige
documenten doorgenomen.
Bevindingen:
De sfeer op de groepen is prettig. De interactie tussen kinderen onderling en met de
beroepskrachten is goed. Na het eetmoment zijn de meeste kinderen buiten gaan spelen. Er wordt
voldoende spelmogelijkheid geboden. De kinderen amuseren zich.
In dit onderzoek wordt duidelijk dat de opvang in groepen en de inzet van beroepskrachten in
relatie tot het aantal kinderen voldoet aan de getoetste voorwaarde.
De houder zorgt ervoor dat de aan de locatie verbonden beroepskrachten in het personenregister
kinderopvang zijn ingeschreven en gekoppeld aan de organisatie. De beroepskrachten zijn in het
bezit van de juiste diploma's.
De pedagogisch beleidsmedewerker beschikt over een voor de werkzaamheden passende opleiding.
Conclusie:
Tijdens het huidige onderzoek is geconstateerd dat de getoetste voorwaarden voldoen aan de Wet
Kinderopvang.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.

4 van 10
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang incidenteel onderzoek 05-11-2019
BSO Stoer te Gulpen

Observaties en bevindingen

Personeel en groepen
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘Personeel en groepen’.
Binnen dit domein worden de volgende onderdelen getoetst:
•
•
•
•

Verklaringen Omtrent het Gedrag en personenregister kinderopvang
Opleidingseisen
Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires
Inzet pedagogisch beleidsmedewerker

Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke
criteria.

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
Bij dit onderzoek heeft een controle plaatsgevonden van de verklaringen omtrent het gedrag, de
inschrijving in het personenregister kinderopvang en de koppeling aan de organisatie door de
houder van de aanwezige beroepskrachten en de pedagogisch beleidsmedewerker.
De genoemde personen zijn ingeschreven in het personenregister kinderopvang en gekoppeld aan
de organisatie.
Conclusie:
De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden voor Verklaringen Omtrent het Gedrag en
personenregister kinderopvang.

Opleidingseisen
Bij dit onderzoek zijn de diploma's van de drie aanwezige beroepskrachten beoordeeld.
De beroepskrachten zijn in het bezit van een passende beroepskwalificatie.
Er worden geen beroepskrachten in opleiding ingezet.
Tijdens dit onderzoek is de kwalificatie van de pedagogisch beleidsmedewerker getoetst.
De pedagogisch beleidsmedewerker beschikt over een voor de werkzaamheden passende opleiding.
Conclusie:
De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden voor opleidingseisen.

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
De beroepskracht-kindratio wordt beoordeeld volgens de rekentool op www.1ratio.nl.
Tijdens dit onderzoek (schooldag) is de inzet van beroepskrachten per groep als volgt:
Naam
groep:
1
2
3

Aantal aanwezige
kinderen per leeftijd:
7 t/m 12 jaar: 8
4 t/m 7 jaar: 10
4 t/m 7 jaar: 10

Aantal aanwezige
beroepskrachten:
1
1
1

Aantal benodigde
beroepskrachten:
1
1
1
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Als de kinderen bij een activiteit hun groep verlaten, leidt dit niet tot een verlaging van de
minimaal in te zetten beroepskrachten.
De voorwaarden met betrekking tot het afwijken van de beroepskracht-kindratio zijn niet
beoordeeld aangezien die momenteel niet van toepassing zijn op deze locatie.
Conclusie:
De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden voor aantal beroepskrachten.

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers
De voorwaarden met betrekking tot de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker zijn tijdens dit
onderzoek niet beoordeeld.
De houder is geïnformeerd over de wijzigingen en verwezen naar de brochure Toezicht en
handhaving kinderopvang “Informatie voor ondernemers”, die onder andere op de website van de
GGD Zuid Limburg te vinden is.

Gebruikte bronnen
•
•
•
•
•

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevrouw W. Steijns)
Interview
Personen Register Kinderopvang
Diploma(s)/kwalificatie(s) beroepskrachten
Presentielijsten
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Overzicht getoetste inspectie-items
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)
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
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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)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Vestigingsnummer KvK
Aantal kindplaatsen

Gegevens houder

Naam houder
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

:
:
:
:

BSO Stoer
http://www.bso-stoer.nl
000016172183
36

: Wendy Johanna Gerarda Steijns
: 68045263
: Ja

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

:
:
:
:
:

GGD Zuid Limburg
Postbus 33
6400AA Heerlen
088-8805000
B Meertens- Chambille

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

Planning

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

: Gulpen-Wittem
: Postbus 56
: 6270AB GULPEN

:
:
:
:
:
:

05-11-2019
14-11-2019
Niet van toepassing
20-11-2019
20-11-2019
20-11-2019

: 27-11-2019
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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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