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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.

Dit jaarlijks onderzoek heeft de toezichthouder gedaan op basis van risicogestuurd toezicht.

De GGD’en in Nederland werken volgens een model voor risicogestuurd toezicht. Dit doen zij om

meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken. Uitgebreider onderzoek

waar nodig, minder uitgebreid waar mogelijk.

De genoemde wet onderscheidt domeinen die bij de inspectie aan de orde moeten komen. Dat zijn

de gearceerde titels in dit rapport. Elk domein op zijn beurt bevat een aantal inspectie-items, met

bijbehorende voorwaarden die bij de inspectie worden getoetst. Deze voorwaarden zijn te vinden

als bijlage bij dit rapport.

Bij deze inspectie is het volgende onderzocht:

 Pedagogisch klimaat;

 Eisen aan het personeel;

 Aantal beroepskrachten;

 Stabiliteit van de opvang voor kinderen;

 Veiligheid en Gezondheid.

Beschouwing

Deze beschouwing beschrijft de resultaten van de uitgevoerde inspectie.

Na de feiten over buitenschoolse opvang Enkstraat 67 en de inspectiegeschiedenis, volgen de

bevindingen op hoofdlijnen. Deze worden elders in het rapport uitgewerkt.

Feiten over Doomijn BSO Enkstraat 67

BSO Enkstraat 67 is onderdeel van Stichting Doomijn Kinderopvang. Doomijn Kinderopvang heeft

meerdere kinderdagverblijven en buitenschoolse opvanglocaties binnen regio IJsselland.

BSO Enkstraat 67 is gehuisvest in het wijkcentrum welke gelegen is aan het Assendorperplein.

Deze BSO staat met 40 kindplaatsen in het Landelijke register geregistreerd. Op deze locatie

worden over het algemeen de oudere kinderen van de Jenaplanschool opgevangen. De jongere

kinderen worden opgevangen in BSO Enkstraat 69 die in de basisschool zelf gehuisvest is.

In verband met de corona maatregelen is het open deuren beleid tussen beiden locaties gestopt.

De kinderen blijven nu op hun eigen locatie.

Inspectiegeschiedenis

 In 2017 en 2018 zijn er geen overtredingen geconstateerd.

 Tijdens het jaarlijks onderzoek op 14-05-2019 voldoen alle getoetste voorwaarden aan de

eisen uit de Wet kinderopvang (mede door herstelaanbod omdat een medewerker niet was

gekoppeld in het Personenregister) .

Bevindingen op hoofdlijnen

Tijdens dit jaarlijks onderzoek op 31 augustus 2020 voldoen (mede door herstelaanbod) alle

getoetste voorwaarden aan de eisen uit de Wet kinderopvang.
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Herstelaanbod

Tijdens het onderzoek is een herstelaanbod gedaan voor voorschriften die niet nageleefd werden.

Dit betreft het volgende domein: Personeel en groepen.

In het rapport wordt dit verder toegelicht onder het betreffende domein.

Advies aan College van B&W

Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat

De houder moet aan de volgende eisen voldoen:

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

Er wordt een pedagogisch beleidsplan gehanteerd waarin het binnen de organisatie en locatie

geldende beleid staat. Daarnaast is er een werkplan waarin de lokale werkwijze is beschreven.

De houder draagt er zorg voor dat er conform het beleid wordt gehandeld.

Het pedagogische beleid is tijdens dit risicogestuurde onderzoek inhoudelijk niet beoordeeld.

Pedagogische praktijk

Het pedagogisch handelen van de beroepskrachten is beoordeeld aan de hand van observatie die

op maandagmiddag 31 augustus 2020 heeft plaatsgevonden.

Bij de observatie van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het

Veldinstrument observatie kindercentrum (januari 2015).

Dit Veldinstrument bevat voor elke voorwaarde indicatoren. Deze worden gebruikt bij het

beschrijven van de pedagogische praktijk.

Op alle vier aspecten van verantwoorde kinderopvang is toegezien, de observaties bij drie aspecten

staan hieronder beschreven:

Emotionele veiligheid

De houder draagt er 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.

Indicator uit het Veldinstrument:

‘De beroepskrachten hebben een vertrouwde relatie met de kinderen’.

Voorbeeld uit de pedagogische praktijk:

De kinderen laten zich enthousiast maken en motiveren door de beroepskrachten; zij reageren op

initiatieven en aanwijzingen van de beroepskracht bijvoorbeeld tijdens het pool-biljart en het

buiten spelen. De kinderen zijn rustig en ontspannen in het contact met de beroepskrachten. De

kinderen schakelen de beroepskrachten in als ze hulp of steun nodig hebben. De oudere kinderen
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worden gestimuleerd om de jonge kinderen te helpen en om extra voorzichtig te zijn met de jonge

kinderen.

Binnen overleggen enkele kinderen met de beroepskracht over een nieuwe plek voor het

schilderij. Als de kinderen worden opgehaald geeft de beroepskracht informatie hoe het op de BSO

is gegaan aan de ouder.

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.

Indicator uit het Veldinstrument:

‘De kinderen zijn deel van de groep’.

Voorbeeld uit de pedagogische praktijk:

De beroepskrachten betrekken de kinderen actief bij verzorgende en organisatorische taken zoals

opruimen en dingen klaarzetten. De beroepskrachten geven de kinderen positieve feedback en

waardering als zij zich actief betrokken en verantwoordelijk tonen.

Op vaste momenten vragen de beroepskrachten de kinderen wat hun wensen zijn. Er worden op

advies van de kinderen knutsel- en bakactiviteiten of uitjes georganiseerd.

De beroepskracht stimuleert ook de interactie tussen kinderen. Een jong kind speelt alleen buiten

op het plein en loopt op het randje van het muurtje. De beroepskracht staat erbij en geeft het

kindje af en toe aandacht. Het kind zegt tegen de beroepskracht ‘ik ben alleen aan het spelen’. De

beroepskracht vraagt ‘wil je niet met A spelen’? Het kindje reageert met ‘nee, ik wil graag buiten

spelen’. De beroepskracht reageert hier weer positief op omdat het kind hiermee aangeeft dat zij

goed weet wat zij zelf wil.

Overdracht normen en waarden

De houder draagt er zorg voor dat kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te

maken met de algemeen aanvaarde normen en waarden in de samenleving met het oog op een

respectvolle omgang met anderen en een actieve participatie in de maatschappij.

Indicator uit het Veldinstrument:

‘Afspraken, regels en omgangsvormen zijn herkenbaar aanwezig en worden toegepast'.

Voorbeeld uit de pedagogische praktijk:

Er zijn duidelijke regels die bij de beroepskrachten en bij de kinderen bekend zijn en die tijdens de

opvang in de praktijk worden herhaald op de momenten dat de situatie zich voordoet. Tijdens het

inspectiebezoek was er in de praktijk aandacht voor de volgende huisregels:

 Oudere kinderen helpen de jonge kinderen

 Het kind meldt als het buiten gaat spelen

 De kinderen weten tot waar ze op het plein mogen spelen

 Handen wassen voor het eten en drinken

De beroepskrachten vervullen een voorbeeldfunctie, zij gaan op een respectvolle manier om met

alle kinderen en collega's.

Conclusie

De getoetste voorwaarden bij het domein Pedagogisch klimaat zijn conform de Wet kinderopvang.
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Gebruikte bronnen

 Interview (beroepskrachten op de groep)

 Observatie(s)

 Huisregels/groepsregels

 Pedagogisch beleidsplan

 Pedagogisch werkplan
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Personeel en groepen

De houder moet aan de volgende eisen voldoen:

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 beroepskrachten, die tijdens het inspectiebezoek aanwezig waren, hebben een geldige

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), zijn geregistreerd en gekoppeld aan de houder binnen het

Personen Register Kinderopvang (PRK).

Tevens is tijdens dit onderzoek de registratie en koppeling in het PRK gecheckt van de personen

die uit hoofde van hun functie, toegang hebben tot de kindgegevens of anderszins aanwezig zijn

tijdens de opvang. Tijdens deze check bleek de manager nog niet gekoppeld was aan Zwolle. Zij

heeft deze locatie in januari overgenomen. Dit voldeed hiermee dus niet aan de voorwaarde van de

Wet kinderopvang.

Herstelaanbod toegepast

De manager en HR van Doomijn hebben direct actie ondernomen en op 3 september is de manager

in het PRK gekoppeld aan de houder. Na herstelaanbod wordt hiermee voldaan aan de voorwaarde

van de Wet kinderopang.

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde na

herstelaanbod, is voldaan:

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 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang)

Opleidingseisen

Opleidingseisen beroepskrachten

De beroepskrachten, die tijdens het inspectiebezoek aanwezig waren, beschikken over een

passende beroepskwalificatie zoals in de cao Kinderopvang en de cao Sociaal werk is opgenomen.

Opleidingseisen pedagogisch coach/beleidsmedewerker

Pedagogisch coach/ beleidsmedewerker(s) beschikken over een voor de werkzaamheden passende

opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal

Werk.
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Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en

stagiaires

Beroepskracht-kindratio

De verhouding tussen het minimum aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige

kinderen is conform de Wet kinderopvang.

Op het moment van de inspectie waren de beide groepen samengevoegd. (De oudere kinderen

waren afwezig ivm met zomerkamp van school).

De beroepskracht-kindratio zag er als volgt uit:

 15 kinderen van 4 -12 jaar met 3 beroepskrachten

Op dit moment worden er geen stagiairs ingezet.

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers

De houder van deze opvanglocatie heeft dit jaar bepaald op welke wijze de verplichte minimaal

aantal uren waarvoor pedagogisch beleidsmedewerkers moeten worden ingezet, zijn verdeeld

onder alle beroepskrachten (en de andere opvanglocaties van deze houder). De houder heeft de

verdeling zodanig vormgegeven dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de

uitvoering van de werkzaamheden en heeft deze inzichtelijk gemaakt voor de beroepskrachten en

de ouders.

Uit het PKO (= Pedagogiek-Kwaliteit-Ontwikkeling) beleidsstuk van Doomijn, uit het

overkoepelend/startgesprek met twee pedagogisch beleidsmedewerkers op 28 januari 2020 en uit

het gesprek met een beroepskracht op deze locatie is gebleken dat hieraan is voldaan.

Bij Doomijn werkt men met één pedagogisch beleidsmedewerker die zich uitsluitend bezighoudt

met het ontwikkelen, implementeren, evalueren en actualiseren van het pedagogisch beleid en de

uitvoering daarvan (pedagogische praktijk).

Daarnaast zijn er acht pedagogisch coaches werkzaam die zich zowel bezighouden met het

ontwikkelen, implementeren, evalueren en actualiseren van het pedagogisch beleid en de

uitvoering daarvan (pedagogische praktijk), als wel met het coachen en trainen (zowel persoonlijk

als op teamniveau) van de beroepskrachten op de verschillende locaties.

Stabiliteit van de opvang voor kinderen

Op deze locatie worden kinderen van 4-12 jaar opgevangen. Er wordt met de volgende twee

basisgroepen gewerkt:

 Enkies 1: de jongste kinderen, maximaal 10 kinderen

 Enkies 2: de oudere kinderen, maximaal 20 kinderen

Op woensdag en vrijdag zijn BSO Enkweg 67 en BSO Enkweg 69 (op Enkweg 67) samengevoegd in

verband met het kleine aantal aanwezige kinderen.

Begin september is in de teamvergadering besproken hoe de groepenindeling beter afgestemd kan

worden op de leeftijdsopbouw van de kinderen. Er is toen afgesproken dat de jongste kinderen

ingedeeld worden op BSO Enkstraat 69 (in de school) en de oudste kinderen op BSO Enkstraat 67.

Daarmee kan de emotionele veiligheid van de jongste kinderen beter worden gewaarborgd en is

het voor de oudste kinderen ook prettiger. Er zal een nieuwe groepenindeling worden gemaakt
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zodat alles na de herfstvakantie in gang kan worden gezet. Voor de herfstvakantie kunnen de

ouders over de nieuwe groepsindeling worden geïnformeerd.

Mentorschap

Aan ieder kind is een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en

bespreekt de ontwikkeling van het kind, indien wenselijk, met de ouders. Tevens is de mentor voor

de ouder(s) en het kind het aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van

het kind.

Conclusie

De getoetste voorwaarden bij het domein personeel en groepen zijn conform de Wet kinderopvang.

Gebruikte bronnen

 Interview (beroepskrachten op de groep)

 Observatie(s)

 Personenregister Kinderopvang

 Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten

 Beleid veiligheid- en gezondheid (met bijlagen 1B (locale risico's) en bijlage 2

(veiligheidsafspraken))

 Presentielijsten

 Personeelsrooster
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Veiligheid en gezondheid

De houder moet aan de volgende eisen voldoen:

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.

Er is een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de houder moet de kennis en het

gebruik van deze meldcode bevorderen.

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken,

gelezen en/of besproken is.

Veiligheids- en gezondheidsbeleid

Inhoud veiligheids- en gezondheidsbeleid

De houder heeft 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 tijdens de opvang

conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt gehandeld.

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid is schriftelijk vastgelegd en omvat:

 het continue proces van implementeren, evalueren en actualiseren;

 de voornaamste risico’s ten aanzien van veiligheid, gezondheid en grensoverschrijdend gedrag

waarvoor een plan van aanpak is opgesteld;

 de wijze waarop de achterwacht is geregeld.

Handelen conform beleid

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid is standaard ingepland op de agenda van het teamoverleg.

De beroepskrachten zijn zich bewust van de risico’s tijdens het buitenspelen op het plein voor de

school. Ze zorgen ervoor dat ze een goed overzicht hebben over de spelende kinderen op het plein.

In de praktijk hanteren de beroepskrachten dezelfde strikte regels als de school. Dit is ook

opgenomen in het veiligheidsafspraken.

De houder draagt er zorg voor dat gedurende de opvang te allen tijde tenminste één volwassene

aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen, conform de

Regeling Wet kinderopvang.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Inhoud Meldcode

De houder heeft voor het personeel een meldcode vastgesteld waarin stapsgewijs wordt

aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan en die

er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden. Deze

meldcode bevat de volgende elementen:

 een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan door het

personeel met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;
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 een afwegingskader op basis waarvan het personeel het risico op en de aard en de ernst van

het huiselijk geweld of de kindermishandeling weegt en dat het personeel in staat stelt te

beoordelen of sprake is van dusdanig ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling,

dan wel van een vermoeden daarvan, dat een melding is aangewezen;

 indien van toepassing, specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld, die speciale

kennis en vaardigheden van personeel vereisen;

 specifieke aandacht voor de wijze waarop het personeel omgaat met gegevens waarvan zij het

vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden.

Het in de meldcode vastgestelde stappenplan bevat de volgende stappen:

 het in kaart brengen van de signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;

 collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het advies- en meldpunt huiselijk geweld en

kindermishandeling (Veilig Thuis) of een deskundige op het gebied van letselduiding;

 een gesprek met de ouders en, indien mogelijk, het kind;

 het toepassen van het afwegingskader, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b; het beslissen

over: - het doen van een melding, en - het inzetten van de noodzakelijke hulp.

Kennis en gebruik van de Meldcode

Medewerkers worden bij veranderingen in wetgeving e.d. door mailing hiervan op de hoogte

gebracht. Er is vorig jaar een bijeenkomst georganiseerd voor alle beroepskrachten over het

nieuwe afwegingskader. De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode door de

meldcode als vast agendapunt van het teamoverleg te bespreken.

De houder is op de hoogte van de handelwijze met betrekking tot de vertrouwensinspecteur

kinderopvang.

Conclusie

De getoetste voorwaarden bij het domein Veiligheid en gezondheid zijn conform de Wet

kinderopvang.

Gebruikte bronnen

 Beleid veiligheid- en gezondheid (met bijlagen 1B (locale risico's) en bijlage 2

(veiligheidsafspraken))

 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
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Overzicht getoetste inspectie-items

Pedagogisch klimaat

Pedagogisch beleid

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum

draagt er zorg voor dat in de buitenschoolse opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt

gehandeld.

(art 1.49 lid 1 en 2, 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Pedagogische praktijk

In het kader van het bieden van verantwoorde buitenschoolse opvang, draagt de houder van een

kindercentrum er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin

kinderen zich bevinden:

a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de

autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt

geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen

voelen;

b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden,

cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat

te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving;

c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en

vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties

met anderen op te bouwen en te onderhouden;

d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen

aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met

anderen en een actieve participatie in de maatschappij.

(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 11 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang

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 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet 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
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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)

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

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 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.

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 17 lid 1 en 2 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)
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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)

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 beroepskracht-
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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.

(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)

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)

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De houder van een kindercentrum stelt voor het personeel een meldcode vast waarin stapsgewijs

wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan

en die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden.

De door de houder voor het personeel vast te stellen meldcode bevat ten minste de volgende

elementen:

a. een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan door het

personeel met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;

b. een afwegingskader op basis waarvan het personeel het risico op en de aard en de ernst van het

huiselijk geweld of de kindermishandeling weegt en dat het personeel in staat stelt te beoordelen

of sprake is van dusdanig ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling, dan wel van een

vermoeden daarvan, dat een melding is aangewezen;

c. een toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen van

het stappenplan, inclusief vermelding van de functie van degene die eindverantwoordelijk is voor

de beslissing over het al dan niet doen van een melding;

d. indien van toepassing, specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld, die speciale

kennis en vaardigheden van personeel vereisen;

e. specifieke aandacht voor de wijze waarop het personeel omgaat met gegevens waarvan zij het

vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden.

(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang; art 14 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het door de houder van een kindercentrum in de meldcode vastgestelde stappenplan bevat ten

minste de volgende stappen:

a. het in kaart brengen van de signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;

b. collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het advies- en meldpunt huiselijk geweld en

kindermishandeling (Veilig Thuis) of een deskundige op het gebied van letselduiding;

c. een gesprek met de ouders en, indien mogelijk, het kind;

d. het toepassen van het afwegingskader, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b;

e. het beslissen over:

- het doen van een melding, en

- het inzetten van de noodzakelijke hulp.

(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang; art 14 lid 1 onder a en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang)

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

(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang)

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze, dat hij

onverwijld in overleg treedt met de vertrouwensinspecteur kinderopvang, indien hem bekend is

geworden dat een bij de onderneming werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft

gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die
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gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang. Indien uit het overleg blijkt dat sprake is

van een redelijk vermoeden dat een persoon zich schuldig heeft gemaakt aan een dergelijk misdrijf

doet de houder onverwijld aangifte bij een opsporingsambtenaar en stelt hij de

vertrouwensinspecteur kinderopvang onverwijld in kennis.

(art 1.51b lid 1, 2 en 5 Wet kinderopvang)

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat,

indien het een bij de houder werkzaam persoon op enigerlei wijze bekend is geworden dat een

ander ten behoeve van die houder werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft

gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die

gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang, deze persoon de houder van het

kindercentrum daarvan onverwijld in kennis stelt.

Indien degene die van het vermoeden op de hoogte moet worden gesteld dezelfde persoon is als

degene die zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan dit misdrijf, is artikel 1.51c lid 1 en

2 Wet kinderopvang van toepassing.

(art 1.51b lid 3, 4 en 5 Wet kinderopvang)

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat,

indien een bij de onderneming werkzaam persoon bekend is geworden dat de natuurlijke persoon

die tevens houder is zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de

zeden of mishandeling jegens een kind dat gebruik maakt van de door de houder geboden

kinderopvang, deze persoon in contact kan treden met de vertrouwensinspecteur kinderopvang en

in geval van een redelijk vermoeden onverwijld aangifte doet bij een daartoe aangewezen

opsporingsambtenaar.

(art 1.51c Wet kinderopvang)
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Gegevens voorziening

Opvanggegevens

Naam voorziening : Doomijn BSO Enkstraat

Vestigingsnummer KvK : 000022487891

Aantal kindplaatsen : 40

Gegevens houder

Naam houder : Travers Kinderopvang

Adres houder : Burg Drijbersingel 11

Postcode en plaats : 8021 DA Zwolle

Website : www.doomijn.nl

KvK nummer : 05027189

Aansluiting geschillencommissie : Ja

Gegevens toezicht

Gegevens toezichthouder (GGD)

Naam GGD : GGD IJsselland

Adres : Postbus 1453

Postcode en plaats : 8001 BL ZWOLLE

Telefoonnummer : 038-4 281 686

Onderzoek uitgevoerd door : W. Bergsma

Gegevens opdrachtgever (gemeente)

Naam gemeente : Zwolle

Adres : Postbus 10007

Postcode en plaats : 8000 GA ZWOLLE

Planning

Datum inspectie : 31-08-2020

Opstellen concept inspectierapport : 20-10-2020

Zienswijze houder : 27-10-2020

Vaststelling inspectierapport : 27-10-2020

Verzenden inspectierapport naar houder : 27-10-2020
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Verzenden inspectierapport naar

gemeente

: 27-10-2020

Openbaar maken inspectierapport : 10-11-2020
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.

Op 27-10-2020 heeft de toezichthouder de volgende zienswijze van de houder ontvangen:

Naar aanleiding van het inspectiebezoek op 31 augustus heeft Doomijn Kinderopvang de volgende

opmerking over het conceptrapport;

Wij hebben gebruik gemaakt van het herstelaanbod en zijn blij met deze positieve GGD rapportage

waarin aan alle getoetste voorwaarden is voldaan. Wij kunnen ons vinden in het verslag dat door

de toezichthouder, Mevrouw Bergsma, toezichthouder GGD IJsselland is opgemaakt.

Met vriendelijke groet

Anneke Geels

Manager Doomijn kinderopvang


