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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang. Het betreft
een onaangekondigd nader onderzoek.
Beschouwing
In opdracht van de gemeente Boxtel is op 31 januari 2019 een nader onderzoek uitgevoerd bij
buitenschoolse opvang KLEIN Kindercentra B.V.
In dit nader onderzoek zijn de voorwaarden waaraan tijdens de jaarlijkse inspectie van
13 september 2018 niet werd voldaan opnieuw beoordeeld. Het onderzoek heeft zich gericht op de
domeinen:
•
Personeel en groepen (verklaring omtrent het gedrag en de diploma eisen)
•
Beleid veiligheid en gezondheid (de houder draagt er zorg voor dat er in de buitenschoolse
opvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt gehandeld)
Conclusie:
Uit het huidige onderzoek is gebleken dat de houder voldoet aan de getoetste voorwaarden.
De toelichting op de bevindingen van de toezichthouder kunt u lezen in het vervolg van dit rapport.
Aan het einde van dit rapport treft u een overzicht aan van de inspectie-items die zijn beoordeeld.
Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
De beroepskrachten, invalkrachten, stagiaires en/of vrijwilligers van deze locatie, zijn allen
ingeschreven in het personenregister kinderopvang met een geldige verklaring omtrent het gedrag
en door de houder gekoppeld aan de organisatie.
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires
De diploma’s van de beroepskrachten en invalkrachten van deze locatie zijn ingezien.
Zij beschikken over een passend diploma overeenkomstig de actuele cao kinderopvang.
Gebruikte bronnen:
•
Interview (houder en beleidsmedewerker)
•
Diploma(s)/kwalificatie(s) beroepskrachten
•
Overzicht structureel aanwezige personen

4 van 7
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang nader onderzoek 31-01-2019
KLEINkindercentra B.V. te Boxtel

Veiligheid en gezondheid

Veiligheids- en gezondheidsbeleid
KLEIN Kindercentra heeft voor de locatie aan de Ons Doelstraat een veiligheids- en
gezondheidsbeleid opgesteld. In het beleid staan veiligheids- en gezondheidsrisico's en het thema
grensoverschrijdend gedrag beschreven. De houder heeft naast het veiligheids- en
gezondheidsbeleid ook protocollen opgesteld waarin maatregelen beschreven staan om veiligheidsen gezondheidsrisico's te reduceren. Protocollen en beleid worden besproken tijdens het
teamoverleg. Vanuit het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt incidenteel verwezen naar de
protocollen. De houder gaat meer verwijzingen opnemen en is bezig met het opstellen van een
jaarkalender waarop inzichtelijk wordt gemaakt welke protocollen/beleid volgens de jaarcyclus
besproken gaan worden in 2019. Naar aanleiding van de inspectie in september 2018 heeft de
houder het protocol uitstapjes en het gebruik van de trap aangepast en besproken in het team.
Onderdeel van het veiligheids- en gezondheidsbeleid is de meldcode. Tijdens het teamoverleg van
januari 2019 is de gewijzigde meldcode besproken.
Gebruikte bronnen:
•
Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder en beleidsmedewerker)
•
Protocol(len)
•
Beleid veiligheid- en gezondheid (KLEIN kindercentra Veiligheids- en gezondheidsbeleid bso
(ons doelstraat))
•
Notulen teamoverleg (24 januari 2019)
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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)

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 1.50 lid 4 Wet kinderopvang)

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires
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)

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)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Vestigingsnummer KvK
Aantal kindplaatsen

:
:
:
:

KLEINkindercentra B.V.
http://www.kleinkindercentra.nl
000020759509
40

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

:
:
:
:
:

KLEINkindercentra B.V.
Ons Doelstraat 44
5281GV Boxtel
50853481
Nee

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

:
:
:
:
:

GGD Hart voor Brabant
Postbus 3024
5003DA Tilburg
088-3686845
B van Dommelen

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Boxtel
: Postbus 10000
: 5280DA BOXTEL

Gegevens toezicht

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

:
:
:
:
:
:

31-01-2019
Niet van toepassing
Niet van toepassing
01-02-2019
01-02-2019
01-02-2019

: 22-02-2019
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