
 Inspectierapport
 BSO Padvinders B.V. (BSO)
 Hogevecht 138C
 1102 HG Amsterdam

 Registratienummer: 633277587

Toezichthouder: GGD Amsterdam
In opdracht van: Gemeente Amsterdam
Datum inspectie: 05-11-2018
Type onderzoek: Jaarlijks onderzoek
Status: definitief
Datum vaststellen inspectierapport: 05-12-2018

BSO Padvinders B.V. - Jaarlijks onderzoek 05-11-2018 1/14



Inhoudsopgave

Het onderzoek

Observaties en bevindingen

 Pedagogisch klimaat

 Personeel en groepen

 Veiligheid en gezondheid

 Accommodatie

 Ouderrecht

Inspectie-items

Gegevens voorziening

Gegevens toezicht

 

BSO Padvinders B.V. - Jaarlijks onderzoek 05-11-2018 2/14



Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Op 5 november 2018 is op grond van artikel 1.62, tweede lid van de Wet kinderopvang een onaangekondigd
jaarlijks onderzoek uitgevoerd. 

In dit onderzoek is naar aanleiding van het risicoprofiel een beperkt aantal kwaliteitseisen onderzocht, namelijk de
kwaliteitseisen op het gebied van het pedagogisch klimaat, de eisen aan (de inzet van) het personeel, de
stabiliteitseisen, het veiligheids- en gezondheidsbeleid en de uitvoering daarvan en het ouderrecht. De
kwaliteitseisen die zijn onderzocht staan achter in het rapport vermeld. 

De toezichthouder heeft de houder in de gelegenheid gesteld om na het inspectiebezoek nog documenten aan te
leveren. Deze documenten heeft de toezichthouder ontvangen op 12 en 19 november 2018.

Beschouwing
Organisatie
BSO Padvinders B.V. (hierna: BSO Padvinders) exploiteert één buitenschoolse opvang. Het bedrijf wordt geleid
door een directeur. Deze persoon is tevens één van de vennoten van een vennootschap onder firma die twee
kinderdagverblijven in Amsterdam exploiteert. Eén van deze kinderdagverblijven is gevestigd in hetzelfde pand als
BSO Padvinders. De overige twee vennoten van deze firma adviseren en ondersteunen de directeur bij de
bedrijfsvoering van BSO Padvinders. De groepshulp van het kinderdagverblijf in hetzelfde pand kookt tevens voor
de kinderen van de buitenschoolse opvang. 

Locatie
De buitenschoolse opvang is gevestigd op de eerste verdieping van het gebouw en bestaat uit één basisgroep met
maximaal twintig kinderen. Er worden kinderen van vier verschillende scholen opgevangen die ofwel lopend of met
een busje worden opgehaald van school.
Er zijn drie beroepskrachten aan de buitenschoolse opvang verbonden. Eén van hen is sinds het vorige jaarlijks
onderzoek d.d. 13 juni 2017 nieuw in dienst getreden. 

De buitenschoolse opvang beschikt niet over een aangrenzende buitenruimte. Er wordt gebruikgemaakt van
diverse openbare buitenspeelruimtes die zich in de directe nabijheid van het kindercentrum bevinden.

Advies aan college van B&W
De toezichthouder heeft in dit onderzoek geen overtredingen geconstateerd en adviseert om dit rapport ter
kennisname in ontvangst te nemen.
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Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat

Pedagogisch beleid
Voor het kindercentrum is een pedagogisch beleidsplan opgesteld. De inhoud van het pedagogisch beleidsplan is
observeerbaar en duidelijk beschreven. Met betrekking tot de vier basisdoelen worden vijf speerpunten
aangehaald: Plezier, Samen en Alleen, Geborgenheid en veiligheid, Ontwikkeling naar Zelfstandigheid en Normen
en Waarden. Over het waarborgen van de emotionele veiligheid is onder andere beschreven dat de
beroepskrachten de kinderen hartelijk begroeten bij binnenkomst, dat er aandacht is voor een
positieve benadering van de kinderen en dat er dagelijks volgens een vast ritme wordt gewerkt. De persoonlijke
competenties worden gestimuleerd door kinderen verantwoordelijkheden te geven, workshops aan te
bieden waarbij de focus ligt op de ontwikkeling van motorische, cognitieve of juist de creatieve vaardigheden. De
sociale competenties worden gestimuleerd door samen te spelen en kinderen elkaar te laten helpen. Tot slot
worden normen en waarden bijgebracht door onder andere regels omtrent het gebruik van materiaal of omgang
met elkaar samen met de kinderen op te stellen.

De werkwijze, maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de basisgroep is opgenomen in het beleidsplan.
Tevens staat beschreven op welke tijden kan worden afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 

In het pedagogisch werkplan staat beschreven op welke wijze ouders worden doorverwezen naar passende
instanties voor ondersteuning. Hetzelfde geldt voor een beschrijving van de aard en de organisatie van activiteiten
waarbij kinderen de basisgroep kunnen verlaten.

Pedagogische praktijk
Op basis van observaties van de pedagogische praktijk is beoordeeld of verantwoorde buitenschoolse opvang
wordt geboden. De observaties vonden plaats tijdens vrij spel en een eetmoment. Uit onderstaande voorbeelden
blijkt dat de beroepskrachten gedurende het inspectiebezoek voldoende uitvoering geven aan de aspecten van
verantwoorde buitenschoolse opvang. 

Emotionele veiligheid en overdracht van waarden en normen
Bij aanvang van het inspectiebezoek zitten alle kinderen aan tafel en wachten zij tot de laatste kinderen naar het
toilet zijn geweest en hun handen hebben gewassen totdat zij beginnen met eten. De kinderen praten nauwelijks
met elkaar en steken hun vinger op wanneer zij iets aan de beroepskrachten willen vragen. Omdat het wat lang
duurt totdat de laatste kinderen terug zijn, stelt de beroepskracht voor om alvast te starten. Voor het eten wordt
een liedje gezongen waar aan het einde een afspraak in is verwerkt dat er niet met de mond vol wordt
gesproken. De kinderen zijn duidelijk bekend met deze structuur en zingen allemaal mee. 
Wanneer bij terugkomst blijkt dat het kind dat de tafel heeft gedekt niet meer op de plek kan zitten die het voor
zichzelf had bedacht (met al het eetgerei in de kleur blauw), lost een beroepskracht dit op door het kind alsnog
een blauw bord en blauwe beker te geven. Er is geen blauwe vork meer beschikbaar. De beroepskracht
informeert bij het kind of het erg is dat de vork dan een andere kleur wordt. Het kind voelt zich begrepen en vindt
dit laatste niet erg.

Wanneer een van de beroepskrachten aan een kind dat zich niet lekker voelt vertelt dat het zo naar huis mag,
begint het kind te huilen. De beroepskracht hurkt naast het kind, benoemt de emotie die ze ziet en vraagt wat het
kind wil. De beroepskracht legt tevens uit waarom het verstandig is om naar huis te gaan als je je niet lekker
voelt. Er wordt uitgelegd dat ze een oplossing wil vinden, maar dat het kind dan wel moet aangeven wat het wil.
Uiteindelijk blijkt dat het kind niet alleen naar huis wil. De beroepskracht belt de moeder en het kind wordt later
opgehaald en naar huis gebracht.

Na het eten leggen de kinderen hun eigen bord, beker en vork in de wasbak en moeten aan de beroepskrachten
laten weten waar ze willen spelen. De kinderen verspreiden zich over de ruimte; een groepje gaat in de
bouwhoek, twee kinderen spelen samen op de Playstation, een groepje kinderen gaat aan tafel tekenen en een
groepje speelt in de huishoek. Een van de beroepskrachten voegt zich afwisselend bij de groepen en neemt kort
deel aan het spel.

Uit bovenstaande blijkt dat voldoende aandacht is voor de overdracht van normen en waarden en er wordt een
emotioneel veilige omgeving gewaarborgd.

Gebruikte bronnen:
- Gesprekken met de beroepskrachten
- Pedagogisch beleidsplan Buitenschoolse opvang padvinders, versie 01-01-2018, ontvangen op 14 november
2018
- Pedagogisch werkplan Buitenschoolse opvang padvinders, versie 01-01-2018, ontvangen op 19 november
2018
- Observatie tussen 15.00 en 16.30 uur tijden het eten en vrij spel
- Inspectieonderzoek
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Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
De personen die werkzaam zijn bij het kindercentrum beschikken over een geldige verklaring omtrent het gedrag,
staan ingeschreven in het Personenregister Kinderopvang en zijn gekoppeld aan de houder. Dit is gebaseerd op
het personeel dat werkzaam is geweest tussen 22 oktober en 5 november 2018, waaronder de vaste
beroepskrachten en de chauffeur die kinderen van verschillende scholen ophaalt.

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen
De beroepskrachten die werkzaam zijn bij het kindercentrum beschikken over een passende beroepskwalificatie
zoals in de cao Kinderopvang is opgenomen. Dit is gebaseerd op een steekproef onder het personeel dat
werkzaam is geweest tussen 22 oktober en 5 november 2018.

Aantal beroepskrachten
Op de dag van het inspectiebezoek worden voldoende beroepskrachten ingezet voor het aantal op te vangen
kinderen. In de basisgroep worden namelijk dertien kinderen opgevangen door twee beroepskrachten.

Uit de presentielijsten en het werkrooster over de periode van 22 oktober tot en met 5 november 2018 blijkt dat
ook in deze periode voldoende beroepskrachten zijn ingezet voor het aantal op te vangen kinderen. Tevens kan
op basis van de documenten worden geconstateerd dat tijdens de herfstvakantie conform de tijden zoals
opgenomen in het pedagogisch beleid wordt afgeweken van de beroepskracht-kindratio.

Stabiliteit van de opvang voor kinderen
De buitenschoolse opvang heeft één basisgroep waar maximaal twintig kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12
jaar kunnen worden opgevangen door twee beroepskrachten. De kinderen worden alleen in deze basisgroep
opgevangen.

Gebruik van de voorgeschreven voertaal
Gedurende de hele opvang wordt door alle beroepskrachten Nederlands gesproken.

Gebruikte bronnen:
- Gesprekken met de beroepskrachten
- Gesprek met de leidinggevende d.d.
- Personenregister Kinderopvang geraadpleegd op 14 november 2018
- Steekproef afschriften beroepskwalificaties, ontvangen op 12 november 2018
- Overzicht inzet beroepskrachten van 22 oktober tot en met 5 november 2018, ontvangen op 12 november
2018
- Presentielijsten van 29 oktober tot en met 5 november, ingezien op locatie
- Presentielijsten 22 tot en met 28 oktober 2018, ontvangen op 12 november 2018
- Pedagogisch beleidsplan Buitenschoolse opvang padvinders, versie 01-01-2018, ontvangen op 14 november
2018
- Inspectieonderzoek
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Veiligheid en gezondheid

Veiligheids- en gezondheidsbeleid
In het veiligheids- en gezondheidsbeleid is opgenomen op welke wijze de houder er zorg voor draagt dat de
beroepskrachten onderdeel zijn van het continue proces van vormen, implementeren, evalueren en actualiseren
van het beleid: onder andere door middel van maandelijkse teamvergaderingen en twee studiedagen per jaar. 

In het beleid worden de grote risico's beschreven met betrekking tot veiligheid en gezondheid. Hierbij worden
maatregelen beschreven die zijn of worden genomen om de risico's te reduceren. Zo wordt bijvoorbeeld het risico
op vermissing van een kind in verschillende situaties uiteengezet en is een stappenplan opgesteld indien het risico
zich verwezenlijkt of wordt beschreven wat te doen bij calamiteiten en ernstige ongelukken. 
Ook is opgenomen wat wordt verstaan onder kleine risico's en hoe kinderen wordt geleerd hiermee om te gaan.
In de bijlage van het beleid bevindt zich een overzicht met afspraken die met de kinderen worden gemaakt.
Tevens wordt aandacht besteed aan grensoverschrijdend gedrag en welke maatregelen worden genomen om dit
te voorkomen, waaronder een beschrijving van het vierogenprincipe en de wijze waarop medewerkers elkaar
onderling feedback kunnen geven.

Daarnaast is opgenomen dat wanneer slechts één medewerker aanwezig is in het kindercentrum, er niet wordt
afgeweken van de beroepskracht-kindratio en er een achterwachtregeling is ingesteld: namelijk de houders die
vlakbij het kindercentrum woonachtig zijn. De beroepskrachten zijn op de hoogte van de achterwachtregeling. 

Tot slot blijkt dat gedurende de onderzochte periode dagelijks een beroepskracht aanwezig is geweest met een
geldige kwalificatie voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen. 

De uitvoering van het veiligheids- en gezondheidsbeleid is beoordeeld aan de hand van twee speerpunten:
voedselveiligheid en ontruiming.

Warme maaltijd
De beroepskrachten serveren ten tijde van het inspectiebezoek een warme maaltijd aan de kinderen. Beide
beroepskrachten vertellen dat het eten 's ochtends wordt bereid door de huishoudelijke hulp die tevens
verantwoordelijk is voor het terugkoelen van de maaltijd. 's Middags halen de beroepskrachten de maaltijd uit de
koelkast en verhitten die tot ongeveer 70 graden Celsius. De beroepskrachten lichten het gebruik van de
magnetron toe en vertellen dat het eten tussentijds moet worden omgeschept om het eten goed te kunnen
verwarmen. De gemeten temperatuur wordt dagelijks geregistreerd op een daarvoor bestemd formulier. Uit het
formulier blijkt dat de warme maaltijden in de dagen voorafgaand aan het inspectiebezoek tussen 69 en 73
graden Celsius is opgewarmd. In het protocol gezondheid en hygiëne is opgenomen dat eten verhit dient te
worden tot minimaal 75 graden Celsius. Dit is besproken met de leidinggevende die het nogmaals zal bespreken
met het team. Verder weten de beroepskrachten te melden dat restjes niet worden bewaard. De
beroepskrachten zijn op de hoogte van de werkwijze omtrent het bereiden van de warme maaltijd.

Ontruiming
De beroepskrachten zijn bekend met het ontruimingsplan; zij weten waar zij dienen te verzamelen in geval van
een calamiteit en wat zij mee moeten nemen naar buiten. Een van de beroepskrachten heeft tevens een
brandring geïntroduceerd die op een centrale plek hangt en waar de naamkaartjes van alle aanwezige kinderen
aan hangen. Deze wordt gedurende de opvang up-to-date gehouden, zodat in geval van een calamiteit
gemakkelijk zichtbaar is welke kinderen aanwezig zijn op de locatie.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode middels studiedagen. De beroepskrachten kunnen
de signalen benoemen en tevens welke stappen zij dienen te ondernemen bij een vermoeden.

Gebruikte bronnen:
- Gesprekken met de beroepskrachten 
- Gesprek met de leidinggevende d.d. 14 november 2018
- Veiligheids- en gezondheidsbeleid, versie IKK 2018 -01, ontvangen op 12 november 2018
- Registratieformulier temperatuur warme maaltijd, ingezien op locatie
- Protocol gezondheid en hygiëne, versie 4, ontvangen op 12 november 2018
- Inspectieonderzoek
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Accommodatie

Eisen aan ruimtes
De binnenruimte is passend ingericht voor het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen. De kinderen
kunnen gebruikmaken van onder andere een Playstation, een bouwhoek, knutselmateriaal en een verkleedhoek.
In alle hoeken is voldoende materiaal aanwezig waarmee onder andere de taalontwikkeling en motorische
ontwikkeling worden gestimuleerd.

De beroepskrachten verklaren dat de basisgroepen gebruikmaken van verschillende buitenspeelplaatsen in de
nabije omgeving van het kindercentrum. Deze plekken kunnen lopend worden bereikt en beschikken over onder
andere een grasveld, speeltoestellen en een basketbalveld.

Gebruikte bronnen:
- Gesprekken met de beroepskrachten
- Inspectieonderzoek

BSO Padvinders B.V. - Jaarlijks onderzoek 05-11-2018 8/14



Ouderrecht

Informatie
De houder informeert de ouders over de tijden waarop kan worden afgeweken van de beroepskracht-kindratio
middels de nieuwsbrief.

Oudercommissie
De houder heeft een oudercommissie ingesteld, waarin twee leden zitting hebben. Tevens blijkt uit de nieuwsbrief
dat ouders worden geattendeerd op de mogelijkheid tot deelname aan de oudercommissie.

Gebruikte bronnen:
- Nieuwsbrief januari 2018, ontvangen op 12 november 2018
- Notulen oudercommissie d.d. 17 november 2017, ontvangen op 12 november 2018
- Inspectieonderzoek
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Inspectie-items

Pedagogisch klimaat
 

 

Personeel en groepen
 

 

Pedagogisch beleid

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder 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 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 werkwijze, maximale omvang en
leeftijdsopbouw van de basisgroepen.
Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de tijden waarop er
minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal aanwezige kinderen, alsmede de
tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De
afwijkende inzet van het minimum aantal beroepskrachten op grond van de beroepskracht-kindratio kan op de
dagen van de week verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt.
Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de aard en de organisatie
van de activiteiten waarbij kinderen de basisgroep kunnen verlaten.

Pedagogische praktijk

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

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 een kindercentrum 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.
De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling op basis van het burgerservicenummer, met de in
artikel 1.50 derde lid van de Wet genoemde personen inclusief hemzelf.
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 kan de persoon zijn werkzaamheden aanvangen.

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen

Beroepskrachten en beroepskrachten meertalige buitenschoolse opvang beschikken over een voor de
werkzaamheden passende opleiding en bewijsstukken. De beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken die voor
beroepskrachten worden genoemd in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk,
Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening worden aangemerkt als beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken
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Veiligheid en gezondheid
 

voor een passende opleiding. 
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

De verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in een
basisgroep (beroepskracht-kindratio) wordt bepaald op grond van tabel 2 in bijlage 1a, onderdeel b bij het besluit
en de daarbij behorende rekenregels. Gebruik kan worden gemaakt van de rekentool op de website
www.1ratio.nl 
In afwijking hiervan kunnen voor en na de dagelijkse schooltijd alsmede gedurende vrije middagen van de
basisschool voor ten hoogste een half uur per dag minder beroepskrachten worden ingezet, met dien verstande
dat ten minste de helft van het aantal beroepskrachten wordt ingezet. 
Indien bij buitenschoolse opvang per dag ten minste tien aaneengesloten uren opvang wordt geboden, kunnen, op
vrije dagen van de basisschool of tijdens de schoolvakanties, in afwijking van het aantal minimaal in te zetten
beroepskrachten, voor ten hoogste drie uren per dag minder beroepskrachten worden ingezet. Dit met
inachtneming van de in het pedagogisch beleidsplan vastgestelde tijden waarop minder beroepskrachten kunnen
worden ingezet dan minimaal vereist op grond van de beroepskracht-kindratio alsmede de tijden waarop in ieder
geval niet daarvan wordt afgeweken. 
Gedurende de uren dat minder beroepskrachten worden ingezet wordt ten minste de helft van het aantal vereiste
beroepskrachten ingezet. De afwijkende inzet kan op de dagen van de week verschillen, zij het dat de afwijkende
inzet niet per week verschilt.
Indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de basisgroep verlaten, leidt dit
niet tot een verlaging van het totaal aantal 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.
Indien op grond van de benodigde beroepskracht-kindratio slechts één beroepskracht in het kindercentrum
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 informeert de bij het kindercentrum
werkzame personen over de naam en het telefoonnummer van deze persoon.

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 1a, onderdeel b van het
Besluit kwaliteit kinderopvang. Het vereiste van opvang in één basisgroep geldt niet: 
- indien kinderen bij activiteiten als beschreven in het pedagogisch beleidsplan de basisgroep verlaten; 
- indien met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders het kind gedurende een tussen houder en
ouders overeengekomen periode worden opgevangen in één andere basisgroep dan de vaste basisgroep; 
De eis ten aanzien van de maximale groepsgrootte geldt niet indien kinderen bij activiteiten als beschreven in het
pedagogisch beleidsplan de groep verlaten.

Gebruik van de voorgeschreven voertaal

De Nederlandse taal wordt als voertaal gebruikt. Daar waar naast de Nederlandse taal de Friese taal of een
streektaal in levend gebruik is, kan de Friese taal of de streektaal mede als voertaal worden gebruikt. 
In afwijking hiervan kan meertalige buitenschoolse opvang worden verzorgd conform de definitie en in
overeenstemming met de voorwaarden die daarvoor gelden. 
OF 
Er wordt naast de Nederlandse voertaal mede een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de herkomst van de
kinderen in specifieke omstandigheden daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder vastgestelde
gedragscode.

Veiligheids- en gezondheidsbeleid

De houder 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 er zorg
voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid samen met de beroepskrachten een continue proces is van
het vormen van beleid, implementeren, evalueren en actualiseren.
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.
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.
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Accommodatie
 

Ouderrecht
 

 

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.
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de houder 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.
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 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 bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode.

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.

Informatie

De houder informeert de ouders nadrukkelijk over de tijden waarop er minder beroepskrachten worden ingezet
dan vereist is op basis van het aantal aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan
wordt afgeweken en wordt voldaan aan de inzet van het minimaal aantal beroepskrachten op grond van de
beroepskracht-kindratio.

Oudercommissie

Er is, zes maanden na registratie, een oudercommissie ingesteld die tot taak heeft de houder te adviseren over de
onderwerpen in artikel 1.60 van de Wet. 
OF 
De verplichting tot het instellen van een oudercommissie geldt niet omdat het een kindercentrum betreft waar
maximaal 50 kinderen worden opgevangen en de houder zich aantoonbaar voldoende heeft ingespannen om een
oudercommissie in te stellen.
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening : BSO Padvinders B.V.
KvK-vestigingsnummer : 000031482023
Website : http://www.bsopadvinders.nl
Aantal kindplaatsen : 20
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee

Gegevens houder
Naam houder : BSO Padvinders B.V.
Adres houder : Postbus 23493
Postcde en plaats : 1100 DZ  Amsterdam
KvK-nummer : 62478753

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD : GGD Amsterdam  Inspectie kinderopvang
Postadres : Postbus 2200
Postcode en plaats : 1000 CE  AMSTERDAM
Telefoonnummer : 020 555 55 75
Onderzoek uitgevoerd door : Mw. S.M.A. Thio

Gegevens opdrachtgever (gemeente)

Naam : Gemeente Amsterdam
Postadres : Amstel 1
Postcode en plaats : 1011 PN  AMSTERDAM

Planning

Datum inspectiebezoek : 05-11-2018
Opstellen concept inspectierapport : 21-11-2018
Zienswijze houder : 05-12-2018
Vaststellen inspectierapport : 05-12-2018
Verzenden inspectierapport naar houder
en oudercommissie

: 11-12-2018

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 11-12-2018

Openbaar maken inspectierapport :
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om een zienswijze in te dienen.
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