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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 va n de Wet kinderopvang. Het betreft
een onaangekondigd jaarlijks onderzoek.
Dit jaarlijks verkorte 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. In ieder geval zijn de wettelijk
vastgestelde te toetsen voorwaarden beoordeeld.
Achterin dit rapport is te lezen welke inspectie-items zijn getoetst.

Beschouwing
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij het uitgevoerde jaarlijks onderzoek. Na de feiten
over het kindercentrum volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden in het rapport per
voorwaarde uitgewerkt.
Feiten over BSO de Keet Trappers
Buitenschoolse opvang (verder te noemen als BSO) de Keet Trappers is een van de locaties van de
houder van Keet in de Kerk BV.
De BSO is gehuisvest in de kantine van voetbalclub SVC 2000, gelegen bij het sp ortpark de Wijher.
Men kan gebruik maken van het aangelegen voetbalveld en buitenterrein.
Bso de Keet Trappers staat in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) geregistreerd met 44
kindplaatsen.
Inspectiegeschiedenis

01-08-2019: onderzoek voor registratie uitgevoerd op locatie. De houder heeft toen met
diverse documenten (en in diverse overleggen met de toezichthouder) aangetoond dat de
exploitatie redelijkerwijs zal plaatsvinden in overeenstemming met de daarvoor gestelde
regels;

14-11-2019: onderzoek na registratie uitgevoerd op locatie. De pedagogische praktijk bleek in
orde. Aan een aantal voorwaarden werd niet voldaan bij de domeinen 'Personeel en groepen'
en 'Veiligheid en gezondheid'.

Op 03-02-2020 stuurt de gemeente Roermond een aanwijzing aan de houder met daarin het
verzoek maatregelen te nemen om de overtredingen op te heffen en herhaling ervan te
voorkomen. Op 04-02-2020 ontvangt de GGD Limburg Noord een opdracht van de gemeente
Roermond om een nader onderzoek uit te voeren. Tijdens een op 3 maart 2020 uitgevoerd
nader onderzoek blijkt dat er aan de voorwaarden is voldaan.
Bevindingen op hoofdlijnen huidige onderzoek
Op basis van het huidige jaarlijks onderzoek dat is uitgevoerd door de GGD Limburg -Noord, blijkt
dat BSO de Keet trappers met uitzondering van een onderdeel voldoet aan de in dit
rapport getoetste voorwaarden uit de Wet kinderopvang.
Er is een tekortkomingen binnen het domein 'Pedagogisch klimaat' geconstateerd: De beschrijving
van de werkwijze met betrekking tot het ophalen van d e kinderen (in 2019 een als opmerking in
het rapport opgenomen) in het pedagogisch beleidsplan komt niet overeen met de praktijk.
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Voor de bovenstaande tekortkomingen heeft de houder gebruik gemaakt van het aangeboden
herstelaanbod. Binnen de aangeboden hersteltermijn zijn deze opgelost door de houder.
Voor een inhoudelijke toelichting op de getoetste items wordt verwezen naar de verdere inhoud
van deze rapportage.

Herstelaanbod
Tijdens het onderzoek is een herstelaanbod gedaan voor voorschriften die niet nageleefd werden.
Dit betreft het volgende domein: Pedagogisch klimaat.
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
Pedagogisch beleidsplan
De houder hanteert een pedagogisch beleidsplan, waarin het locatie gebonden pedagogisch beleid
dat door BSO Keet Trappers wordt gehanteerd, op vrijwel alle onderdelen concreet beschreven is.
De meest recente versie dateert van november 2020.
Op één punt wijkt de beschreven werkwijze af van de praktijk.
In het rapport dat op 14 11 2019 is opgesteld is het volgende vermeld:
‘In het beleid wordt beschreven dat de kinderen te voet van school worden opgehaald. In de
praktijk echter blijkt dat er taxi's ingezet worden. De houder zal het vervoer per taxi dienen te
beschrijven en de ouders erover dienen in te lichten. Aangezien dit feit beoordeeld is bij het beleid
veiligheid en gezondheid (zie verderop in het rapport) blijft het bij dit item alleen bij een
opmerking.’
Tijdens het nu uitgevoerde onderzoek is naar voren gekomen dat de kinderen van basisschool
Mozaïek met de taxi naar de BSO komen. In het beleidsplan is dit niet beschreven.
Herstelaanbod
De houder heeft op 10 november 2020 een herstelaanbod gekregen me t een hersteltermijn tot 13
november 2020 voor de volgende tekortkoming met betrekking het pedagogisch beleid:

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze,
maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang)
Binnen de gestelde termijn heeft de houder de het pedagogisch beleidsplan aangepast. De
werkwijze met betrekking tot het taxivervoer is beschreven.
Conclusie
Het pedagogisch is beleidsplan voldoet na het herstelaanbod.
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde na
herstelaanbod, is voldaan:
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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
De inspectie vindt plaats op dinsdag 3 november 2020 tussen 16.00 en 16.40 uur. Tijdens de
inspectie is een pedagogische praktijkobservatie uitgevoerd op de BSO. Hiervoor heeft de
toezichthouder gebruik gemaakt van het Veldinstrument observatie pedagogische praktijk GGD
GHOR Nederland.
Er is geobserveerd in de groepsruimte van groep Keestuin en op de buitenspeelplaats. Kinderen
spelen binnen vrij in een aantal groepjes. Op de buitenspeelplaats wordt er een tikspel gespeeld.
Het veldinstrument is ingedeeld naar de vier pedagogische basisdoelen die zijn benoemd in het
Besluit Kwaliteit Kinderopvang. Deze basisdoelen zijn samengevat:

Het waarborgen van emotionele veiligheid;

Het bieden van mogelijkheden voor kinderen tot ontwikkeling van persoonlijke competentie;

Het bieden van mogelijkheden voor kinderen tot ontwikkeling van sociale competentie;

Socialisatie; het overdragen van waarden en normen.
Aan de hand van het genoemde veldinstrument is de pedagogische praktijk tijdens het onderzoek
op de locatie beoordeeld. Alle pedagogische doelen zijn in de praktijk teruggezien. Drie van de vier
pedagogische doelen zijn in deze rapportage nader uitgewerkt. Het veldinstrument bevat
indicatoren voor elk pedagogisch basisdoel. Deze worden gebruikt bij het beschrijven van de
pedagogische praktijk.
Waarborgen van emotionele veiligheid
Er wordt op een sensitieve en responsieve manier met kinderen 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.
Observatie:
De kinderen gaan na aankomst op de BSO in hun basisgroep aan tafel. Er hangt een schoolbord in
een van de groepsruimtes. Hierop worden per basisgroep de namen van de kin deren genoteerd.
Kinderen zien zo bij welke groep ze horen en wie er die dag nog meer in hun basisgroep aanwezig
is. Er zijn vaste beroepskrachten aan de basisgroepen gekoppeld.
Kinderen worden voorbereid op wat er komen gaat. Er is gezien dat een beroeps kracht aan één
van de kinderen uitlegt hoe de middag verder verloopt. Ze laat het meisje weten dat ze rond 17
uur gaan opruimen en dan aan tafel gaan.
Persoonlijke competentie
Kinderen worden spelenderwijs 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.
Observatie:
Tijdens een met een beroepskracht gevoerd gesprek is naar voren gekomen dat men met
regelmaat een beroep op de zelfstandigheid van de kinderen doet. Kinderen worden geacht om
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bijvoorbeeld na aankomst op de BSO zelf hun spullen op te ruimen en voor het eten hun handen te
wassen, zonder dat daarom gevraagd wordt.
Wanneer een beroepskracht met een kind in gesprek is over een ‘wiebeltand’, stelt de
beroepskracht verdiepingsvragen waardoor het kind leert om haar verhaal te doen.
Door kinderen tijdens knutselactiviteiten (die men dagelijks aanbiedt) met verschillende materialen
te laten experimenteren, wordt de creatieve ontwikkeling gestimuleerd. Op de dag van het
onderzoek hebben een aantal kinderen een plakwerkje gemaakt.
Daags voor het onderzoek heeft men de dag van de ‘gezonde kinderopvang’ gevierd. Er is
aandacht aan gezond de voeding besteed en er zijn spiesjes van kaas en fruit gegeten.
Bevorderen sociale competentie
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.
Observatie:
De beroepskrachten leren de kinderen rekening met de ander te houden. Wanneer een jongen met
een pingpong-bedje probeert een balletje hoog te houden, vraagt de beroepskracht hem om dat te
doen in de ruimte waar op dat moment geen kinderen zijn. Ze licht toe dat hij anders de anderen
(die rustig aan het spelen zijn) ‘stoort’.
Er worden activiteiten georganiseerd waarbij het samenspel centraal staat. Op de dag van de
inspectie wordt er op de buitenspeelplaats een tikspel gespeeld.
Navraag leert dat er regelmatig balspelen gespeeld worden. Ook organiseren de beroepskrachten
kook- en bakactiviteiten waarbij de oudere kinderen de jongere groepsgenootjes assisteren.
Op de dag van de gezondheid is er samen gedanst.
Samenspel wordt onder meer gestimuleerd door actief aan het spel deel te nemen.
Conclusie
In de praktijk is te zien dat door het handelen van de medewerkers de pedagogische aspecten van
verantwoorde dagopvang gewaarborgd worden.
Gebruikte bronnen







Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder, telefonisch 11 11 2020)
Interview beroepskrachten (op locatie en telefonisch 5 11 2020)
Website (https://www.keetindekerk.com/buitenschoolse-opvang)
Observatie op groep Keettuin en tijdens het buiten spelen
Pedagogisch beleid BSO de Keettrappers 2020 versie 8
Pedagogisch beleid BSO de Keettrappers 2020 versie 9
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Personeel en groepen
De houder moet aan de volgende eisen voldoen:
Binnen de buitenschoolse is het verplicht om de kinderen op te vangen in 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.
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
Bestuurders
De verklaring omtrent gedrag van de bestuurder voldoet aan de vereisten zo blijkt uit een VOGverificatie in het LRK. De bestuurder is in het personenregister kinderopvang met een geldige
verklaring omtrent het gedrag gekoppeld aan de houder.
Beroepskrachten en stagiaires
Alle op deze voorziening werkzame beroepskrachten (3 personen) zijn in het personenregister
kinderopvang ingeschreven met een geldige verklaring omtre nt het gedrag (VOG) en zijn
gekoppeld aan de houder.
Dat geldt ook voor een beroepskracht die op de dag van het onderzoek invalt.
Er werken geen stagiaires op de BSO.
Conclusie:
Er wordt aan de getoetste voorwaarden voldaan.
Opleidingseisen
Beroepskwalificatie pedagogisch medewerker(s)
Binnen het onderzoek zijn steekproefsgewijs de diploma's van vier beroepskrachten van het
kindercentrum beoordeeld. Deze beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden
passende opleiding, zoals in de meest recent a angevangen cao kinderopvang is aangemerkt als
zijnde beroepskwalificatie-eisen en/of bewijsstuk voor een passende opleiding, of vallen onder de
overgangsregeling beroepskwalificatie*.
*Overgangsregeling beroepskwalificatie:
Een pedagogisch medewerker en/of een peuterspeelzaalleidster met een opleidingsachtergrond die
per 1 juli 2018 is vervallen als kwalificerende opleidingsachtergrond en die voor 1 september 2018
als zodanig werkzaam is (geweest) al dan niet met een onderbreking van één jaar of minder, direct
voorafgaand aan 1 september 2018, voldoet aan de kwalificatie -eis voor de functie van
peuterspeelzaalleidster en pedagogisch medewerker in dagopvang en/of PM in BSO/NSO. Dit geldt
ook bij een onderbreking van één jaar of minder na 1 september 2018.

Beroepskwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker/coach
De pedagogisch coach beschikt over een pedagogische opleidingsachtergrond. Het diploma
kwalificeert direct voor de functie als pedagogisch coach.
Conclusie:
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Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarden voldaan.
Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
Tijdens de inspectie zijn er op de basisgroepen voldoende beroepskrachten aanwezig in relatie tot
het aantal aanwezige kinderen.
In de tabel is de beroepskracht-kindratio van de inspectiedag beschreven:
Basisgroep

Leeftijd

Aanwezige
kinderen

Aanwezige
beroepskrachten

Vereiste
beroepskrachten

Keettuin
4 – 13 jaar 11
1
1
Sporttuin
4 – 13 jaar 12
2*
2
* om 16 uur brengt één van de beroepskracht 3 kinderen naar de zwemles. Deze beroepskracht
komt niet meer terug naar de locatie.
Uit de steekproefsgewijs gecontroleerde personeelsroosters en aanwezigheidslijsten van week 42
en week 44 blijkt dat er wordt voldaan aan de wettelijke vereisten omtrent de beroepskrachtkindratio.
Afwijking van de beroepskracht-kindratio
Conform actuele wet- en regelgeving worden er ten hoogste 3 uur per dag minder beroepskrachten
ingezet dan volgens de beroepskracht-kindratio vereist is. Dit gebeurt met inachtneming van de in
het pedagogisch beleidsplan vastgestelde concreet beschreven tijden waarop minder
beroepskrachten kunnen worden ingezet. Gedurende de tijden dat van de beroepskracht -kindratio
wordt afgeweken, staat conform actuele wet- en regelgeving, minimaal de helft van het aantal
vereiste beroepskrachten op de groep.
Inzet stagiair(e)s
Er zijn op het moment van de inspectie geen stagiairs op de BSO werkzaam.
Conclusie:
Er wordt aan de getoetste voorwaarden voldaan.
Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Opvang in basisgroepen
De BSO bestaat uit twee basisgroepen. Daarbij houdt de houder rekening met de groepsgrootte op
basis van het maximaal aantal geregistreerde kindplaatsen op deze BSO van 44.
De maximale grootte van de basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in bijlage 1a,
onderdeel b van het Besluit kwaliteit kinderopvang.
De indeling in basisgroepen op het kindercentrum is als volgt:
Groep

Leeftijd

Maximaal aantal kinderen

Keettuin
Sporttuin

4 tot 13 jaar
4 tot 13 jaar

22
22

Conclusie:
Er wordt aan de getoetste voorwaarden voldaan.
Gebruikte bronnen



Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder, telefonisch 11 11 2020)
Interview beroepskrachten (op locatie en telefonisch 5 11 2020)
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Observatie op groep Keettuin en tijdens het buiten spelen
Pedagogisch beleid BSO de Keettrappers 2020 versie 8
Personenregister Kinderopvang (alle pedagogisch medewerkers, bestuurders)
Website (https://www.keetindekerk.com/buitenschoolse-opvang)
Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten/ kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s)
Presentielijsten en personeelsrooster (Week 42 en 44)
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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
In het op 3 maart 2020 opgestelde nader onderzoeksrapport is het volgende opgenomen.
‘Ten opzichte van het onderzoek van 14-11-2019 heeft de houder nu wel in het beleid veiligheid en
gezondheid van de locatie opgenomen hoe het vervoer is geregeld naar bso de Keet trappers.
Het volgende wordt beschreven:
'De kinderen van basisschool Neel en de Montessori worden door de leidsters zelf opgehaald. De
leidsters zijn te herkennen aan hun paarse keetjas met het logo van Keet in de kerk erop. De vieren vijfjarigen lopen aan een koord en de andere kinderen lopen achter dit koord aan. Er loopt altijd
een leidsters voor en achter aan de rij kinderen. ‘
Tijdens de inspectie is getoetst of deze werkwijze daadwerkelijk is doorgevoerd .
Er is naar voren gekomen dat de manier waarop de kinderen te voet van school worden opgehaald,
inmiddels is aangepast. De beroepskracht laat weten dat het lopen met het touw zo veel vertraging
oplevert, dat dit niet werkbaar bleek. Inmiddels lopen de kinderen 2 aan 2 waarbij er een
pedagogisch medewerker voorop en een pedagogisch medewerker achteraan loopt.
Het beleid veiligheid en gezondheid is op dit aangepast.
Gebruikte bronnen



Interview beroepskrachten (op locatie en telefonisch 5 11 2020)
Beleid veiligheid en gezondheid 2020 de keettrappers versie 8
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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 motoris che 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 algeme en
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
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 hou der 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.
12 van 17
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 03-11-2020
BSO de Keet trappers te Roermond

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang )
Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het
personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder van een kindercentrum kan de
persoon zijn werkzaamheden aanvangen.
(art 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang )
Opleidingseisen
Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent
aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.
Een beroepskracht meertalige buitenschoolse opvang beschikt daarbij over een bewijsstuk waaruit
blijkt dat hij de Duitse, Engelse of Franse taal voor de deelvaardigheden gesprekken voeren, lezen,
luisteren en spreken beheerst op ten minste niveau B2 van het Europees Referentiekader (ERK)
voor talen.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9a lid 1 en 2
Regeling Wet kinderopvang)
Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; 9a lid 3 Regeling Wet
kinderopvang )
Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires
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 )
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)

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 mo gelijk is gewaarborgd. De houder
draagt er zorg voor dat er in de buitenschoolse opvang conform het veiligheids- en
gezondheidsbeleid wordt gehandeld.
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang )
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening

: BSO de Keet trappers

Website

: http://www.keetindekerk.com

Vestigingsnummer KvK

: 000002314231

Aantal kindplaatsen

: 44

Gegevens houder
Naam houder

: Keet in de Kerk B.V.

Adres houder

: Burg Thomas Wackersstr 56A

Postcode en plaats

: 6041 AL Roermond

KvK nummer

: 67353606

Aansluiting geschillencommissie

: Ja

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD

: GGD Limburg-Noord

Adres

: Postbus 1150

Postcode en plaats

: 5900 BD VENLO

Telefoonnummer

: 088-1191200

Onderzoek uitgevoerd door

: Ad Koch

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente

: Roermond

Adres

: Postbus 900

Postcode en plaats

: 6040 AX ROERMOND

Planning
Datum inspectie

: 03-11-2020

Opstellen concept inspectierapport

: 25-11-2020

Zienswijze houder

: 09-12-2020

Vaststelling inspectierapport

: 11-12-2020

Verzenden inspectierapport naar houder

: 17-12-2020
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Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 17-12-2020

Openbaar maken inspectierapport

: 24-12-2020
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
Op 3 november 2020 vond de inspectie plaats bij BSO de Keet trappers.
Uit dit onderzoek blijkt dat aan de criteria is voldaan.
Helaas is er een tekortkoming binnen het domein 'Pedagogisch klimaat' geconstateerd:
De beschrijving van de werkwijze met betrekking tot het ophalen van de kinderen in het
pedagogisch beleidsplan komt niet overeen met de praktijk.
De tekortkoming betreft het taxivervoer van BS de Mozaïek dat niet omschreven zou staan.
Dit stond echter wel omschreven, alleen in het beleid veiligheid en gezondheid i.p.v. in het
pedagogisch beleid.
Voor de bovenstaande tekortkoming hebben wij gebruik gemaakt van het aangeb oden
herstelaanbod. Binnen de aangeboden hersteltermijn is dit opgelost.
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