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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Op 3 februari 2020 is op grond van artikel 1.62, tweede lid van de Wet kinderopvang een onaangekondigd
jaarlijks onderzoek uitgevoerd. In dit onderzoek zijn op grond van het risicoprofiel de belangrijkste
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, de uitvoering
daarvan, de accommodatie 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. De ontvangen documenten zijn beoordeeld in dit onderzoek.

Beschouwing
De organisatie 
Stichting buitenschoolse opvang Popeye in Diemen is een middelgrote organisatie die opvang voor kinderen
in de basisschoolleeftijd verzorgt. Er zijn 6 locaties met in totaal 11 groepen. De directeur van de stichting is
verantwoordelijk voor het aansturen van de 2 leidinggevenden, 2 clusterassistenten, de coördinator planning
en plaatsing en de personeelsfunctionaris. Zij is tevens verantwoordelijk voor het beleid en voor het contact
met de oudercommissies. 

Er is een vertrouwenspersoon voor ouders en kinderen aangesteld. Op de website zijn de contactgegevens
van deze persoon te vinden. Er is een onafhankelijke vertrouwenspersoon voor het personeel aangesteld. 
De directeur zorgt er samen met de leidinggevenden voor dat eventuele klachten worden afgehandeld. 

De locatie
Buitenschoolse Opvang Popeye in het Kruidvat is gevestigd in 2 ruimtes van buurtcentrum Het Kruidvat. In
het buurtcentrum worden door enkele organisaties activiteiten voor verschillende doelgroepen
georganiseerd. De bso is gedurende schooldagen, schoolvrije dagen en schoolvakanties geopend.
De bso bestaat momenteel uit 2 groepen: Star Kids voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 7 jaar en
Top Kids voor kinderen in de leeftijd van 7 tot en met 12 jaar. Er worden kinderen opgevangen van de
nabijgelegen basisscholen de Ark en het Atelier. Op woensdag worden de kinderen van de 2 groepen samen
opgevangen. 

Op de locatie wordt gewerkt met een team van 5 vaste beroepskrachten. Sinds het vorig jaarlijks onderzoek
zijn eìeìn nieuwe beroepskracht en een bbl-er in dienst getreden. De bbl-er volgt de beroepsbegeleidende
leerweg en werkt voornamelijk boventallig op de groep.

Advies aan college van B&W
De toezichthouder adviseert om vanwege de geconstateerde overtreding handhavend op te treden conform
het handhavingsbeleid van de gemeente.
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Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat

Pedagogisch beleid
Voor de hele organisatie is een algemeen pedagogisch beleid opgesteld. Tevens is een locatiespecifiek
pedagogisch werkplan opgesteld. Deze documenten vormen samen het pedagogisch beleid.

De inhoud van het pedagogisch beleid is observeerbaar en duidelijk beschreven en bevat een concrete
beschrijving van de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de aspecten van verantwoorde buitenschoolse
opvang.

In zowel het algemeen pedagogisch beleid als in het locatiespecifieke werkplan is de werkwijze, de
maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de basisgroepen beschreven.

Pedagogische praktijk
Op de locatie wordt tijdens het inspectiebezoek verantwoorde buitenschoolse opvang geboden. Hieronder
staan enkele voorbeelden waaruit dat blijkt. 

De kinderen worden opgevangen door een beroepskracht die al meerdere jaren op de locatie werkt en een
invalkracht die ook al meerdere jaren voor deze groep werkt. Tijdens het eten vraagt de vaste
beroepskracht aan de kinderen wat ze in het weekend hebben gedaan. Ze stelt gerichte vragen aan de
kinderen over wat er leuk was aan het weekend. Hieruit blijkt dat er aandacht is voor de individuele
kinderen en toont de beroepskracht betrokkenheid.

Op de bso gelden regels waar de kinderen duidelijk van op de hoogte zijn. Tijdens het lopen van school naar
de locatie lopen de kinderen in tweetallen, voor het eten zijn de kinderen stil voordat ze beginnen met
drinken en tijdens het eten komen de kinderen om de beurt bij de beroepskracht staan om te vertellen wat
ze willen eten. Ook zijn de kinderen stil voordat alle kinderen gaan eten en hebben ze op elkaar gewacht
totdat iedereen het eten heeft. Door de regels en structuur wordt duidelijkheid en voorspelbaarheid
geboden aan de kinderen wat kan bijdragen aan de emotionele veiligheid.

Gebruikte bronnen:

- Gesprekken met de beroepskrachten 
- Pedagogisch beleidsplan Stichting BSO Popeye, versie februari 2020, ontvangen 12 februari 2020
- Pedagogisch werkplan Popeye in het Kruidvat, reeds in het bezit van de GGD
- Observatie op beide groepen tussen 14.00 en 16.15 uur tijdens het ophalen van school, het eten en vrij spel
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Personeel en groepen
Op de locatie werkt sinds het vorig jaarlijks onderzoek één nieuwe beroepskracht en een bbl'er (sinds
september en sinds augustus 2019). Ook wordt op dinsdag en donderdag een vaste invalkracht ingezet. De
invalkracht werd in 2019 ook al ingezet.

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
De personen die werken bij het kindercentrum beschikken over een geldige verklaring omtrent het gedrag
(hierna: vog). 
De bbl'er die sinds augustus 2019 werkt op de locatie, stond echter niet voor aanvang van de
werkzaamheden ingeschreven in het PRK en is daardoor ook niet tijdig gekoppeld aan de houder. 
Bij de controle van het PRK tijdens dit onderzoek bleek dat de bbl'er niet was ingeschreven en gekoppeld in
het PRK. Na dit  besproken te hebben met de houder, is de bbl'er op 24 februari 2020 alsnog ingeschreven
en gekoppeld. De personeelsfunctionaris vertelt dat in augustus 2019 een poging is gedaan om te zorgen
voor inschrijving en koppeling in het PRK. Toen bleek dat dit niet was gelukt is een nieuwe vog aangevraagd
en een nieuwe poging gedaan. De personeelsfunctionaris was er niet van op de hoogte dat ook deze poging
niet was gelukt en heeft hiervoor op 24 februari 2020 gezorgd.

Op basis hiervan is geconstateerd dat aan de volgende voorwaarde(n) niet 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 art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang.)

Opleidingseisen
De beroepskrachten en pedagogisch beleidsmedewerker die werken bij het kindercentrum beschikken over
een passende beroepskwalificatie zoals in de cao Kinderopvang is opgenomen.

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiairs
Op de dag van het inspectiebezoek worden voldoende beroepskrachten ingezet voor het aantal kinderen
dat wordt opgevangen. In de groep Top Kids worden namelijk 8 kinderen opgevangen door 2
beroepskrachten en in de groep Star Kids worden 13 kinderen opgevangen door 2 beroepskrachten.

Uit een steekproef uit de presentielijsten en het bijbehorende rooster in de maand januari 2020 blijkt dat
voor het aantal opgevangen kinderen voldoende beroepskrachten zijn ingezet.

Het afwijken van de beroepskracht-kindratio is in dit onderzoek niet beoordeeld.

In het kindercentrum zijn altijd minimaal 2 beroepskrachten aanwezig. Indien bij uitzondering slechts 1
beroepskracht aanwezig is, zijn de achterwachten: de beroepskrachten op de dichtstbijzijnde locatie en
indien zij niet beschikbaar zijn, is een medewerker gedurende openingstijden aanwezig op het kantoor op
een andere locatie; deze kan binnen 15 minuten op de locatie aanwezig zijn.

De bbl'er wordt momenteel niet (formatief) ingezet.

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers
De houder heeft een beleidsdocument opgesteld waarin het minimaal aantal uren is opgenomen waarvoor
de pedagogisch beleidsmedewerker wordt ingezet bij alle vestigingen van de houder. Hoe de uren worden
verdeeld over de verschillende locaties is nog niet bepaald. Ook is niet duidelijk hoe de houder er zorg voor
draagt dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt. 
De houder heeft heel 2020 de tijd om het beleid aan te passen en te implementeren. Bij jaarlijkse
onderzoeken van andere locaties van deze houder wordt dit onderzocht. 

In dit onderzoek is niet beoordeeld of iedere beroepskracht in 2019 coaching heeft ontvangen, bij andere
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locaties van de houder zal dit worden onderzocht.

Het beleid is onderdeel van het pedagogisch beleid en daarmee in te zien voor beroepskrachten en ouders.
Ouders hebben hierover ook een nieuwsbrief ontvangen.

Stabiliteit van de opvang voor kinderen
De buitenschoolse opvang heeft 2 basisgroepen. De Top Kids met maximaal 20 kinderen in de leeftijd van 7
tot en met 12 jaar en de Star Kids met maximaal 20 kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 7 jaar. 

De kinderen worden in hun eigen basisgroep opgevangen. De directeur heeft een ondertekend
toestemmingsformulier toegestuurd waarop vermeld is dat de groepen op woensdag zijn samengevoegd.

Gebruik van de voorgeschreven voertaal
De Nederlandse taal wordt als voertaal gebruikt.

Gebruikte bronnen:

- Gesprekken met de beroepskrachten
- Verklaring omtrent het gedrag, ontvangen op 24 februari 2020
- Personenregister Kinderopvang, geraadpleegd op 24 februari 2020
- Presentielijsten 6 tot en met 31 januari 2020, ontvangen op 12 februari 2020
- Rooster 6 tot en met 31 januari 2020, ontvangen op 13 februari 2020
- Diploma's en datum indiensttreding invalkrachten, ontvangen op 13 februari 2020
- Pedagogisch beleidsplan Stichting BSO Popeye, versie februari 2020, ontvangen 12 februari 2020
- Pedagogisch werkplan Popeye in het Kruidvat, reeds in het bezit van de GGD
- Coaching werkwijze, ontvangen op 12 februari 2020
- Coachingsplan bso Popeye locatie Star Kids en Top Kids, ontvangen op 12 februari 2020
- Toestemmingsformulier, ontvangen op 13 februari 2020
- Verdeling mentorkinderen, ingezien op locatie
- Telefoongesprek met de directeur en personeelsfunctionaris d.d. 24 februari 2020
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De beroepskracht vertelt dat in de vakantie wekelijks een uitstapje wordt gemaakt, bijvoorbeeld met de
bus naar een bioscoop bij Amsterdam Arena. Elke beroepskracht is dan verantwoordelijk voor
een maximaal 5 of 6 kinderen, de namen zijn op een briefje geschreven. Alle kinderen krijgen een polsbandje
om met het telefoonnummer van de bso en de naam. De beroepskrachten hebben de mobiele telefoon mee
en telefoonnummers van de ouders. De beroepskrachten tellen de kinderen continu om te controleren of
alle kinderen nog aanwezig zijn. Als een kind tijdens een uitstapje naar de wc gaat, gaat een beroepskracht
mee.
Dit is conform het beleid van de organisatie.

Veiligheid en gezondheid

Veiligheids- en gezondheidsbeleid
Voor de organisatie is een algemeen veiligheids- en gezondheidsbeleid opgesteld. Dit beleid bestaat uit een
algemeen beleid, een risico-inventarisatie, een actielijst, de pedagogische werkplannen van de verschillende
locaties en een document waarin alle werkinstructies zijn gebundeld.

Elke 6 à 8 weken wordt een teamoverleg, waarin onder andere de documenten uit het veiligheids- en
gezondheidsbeleid worden besproken, georganiseerd. In het beleid staat dat het veiligheids- en
gezondheidsbeleid samen met de beroepskrachten een continu proces is van het vormen, implementeren,
evalueren en actualiseren van het beleid.

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid bevat een overzicht van de voornaamste risico's met grote gevolgen
voor de veiligheid en de gezondheid van kinderen. Ook is er aandacht voor het risico op grensoverschrijdend
gedrag door verschillende personen. De handelwijze indien de gevolgen van risico's zich voordoen zijn
opgenomen in het locatiespecifieke werkplan of het verzameldocument met werkinstructies en protocollen.

In het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt aandacht besteed aan de manier waarop kinderen geleerd
wordt om te gaan met kleine risico's.
In het veiligheids- en gezondheidsbeleid is de wijze waarop de achterwacht is geregeld beschreven.  Het
actuele beleid is in te zien via de website en kan opgevraagd worden op het kantoor van de houder. Hiermee
wordt voldaan aan de voorwaarde.

Op basis van een steekproef in de periode januari 2020 is beoordeeld dat gedurende de buitenschoolse
opvang te allen tijde ten minste 1 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.

De uitvoering van het veiligheids- en gezondheidsbeleid is beoordeeld aan de hand van het thema
uitstapjes. Werkafspraken hierover zijn opgenomen in het pedagogisch beleid. 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode door deze tijdens teamvergaderingen te
bespreken. Tevens zijn 2 aandachtsfunctionarissen aangesteld waarop beroepskrachten een beroep kunnen
doen. De beroepskrachten kunnen signalen noemen en weten hoe zij moeten handelen bij een vermoeden.

Gebruikte bronnen:

- Gesprekken met de beroepskrachten
- Beleid veiligheid en gezondheid Stichting BSO Popeye, versie 5 februari 2020, ontvangen op 13 februari
2020
- Rooster 6 tot en met 31 januari 2020, ontvangen op 13 februari 2020
- Pedagogisch werkplan Popeye in het Kruidvat, reeds in het bezit van de GGD
- Pedagogisch beleidsplan Stichting BSO Popeye, versie februari 2020, ontvangen 12 februari 2020
- Protocol ‘kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag’ voor de kinderopvang, reeds in bezit van de
GGD
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- EHBO-certificaten, ontvangen op 24 februari 2020 en reeds in bezit van de GGD
- Gesprek met de directeur d.d. 24 februari 2020
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Accommodatie

Eisen aan ruimtes
De groepsruimtes van de bso zijn veilig, toegankelijk passend ingericht. In een groepsruimte worden de
jongere kinderen opgevangen en in de andere groepsruimte de oudere kinderen. Er is veel speelgoed zoals
bouwmateriaal en knutselspullen zoals strijkkralen.

De locatie maakt gebruik van een aangrenzende, openbare speelplaats met verschillende speeltoestellen en
voldoende ruimte om bijvoorbeeld te voetballen. Los speelmateriaal zoals pionnen, stepping stones en
ballen zijn beschikbaar voor de kinderen. Er wordt tevens gebruikgemaakt van het naastgelegen schoolplein
van basisschool Het Atelier. De kinderen kunnen deze buitenruimtes veilig bereiken. De kinderen jonger dan
7 jaar, gaan alleen onder toezicht naar buiten. De kinderen ouder dan 7 hebben veelal een
zelfstandigheidscontract.

Gebruikte bronnen:
- Inspectieonderzoek
- Gesprekken met de beroepskrachten
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Ouderrecht

Oudercommissie
De houder heeft een oudercommissie ingesteld, waarin 1  lid zitting heeft. Er staat een vacature open. De
directeur verklaart dat het momenteel lastig is om een nieuw lid te vinden. Meerdere keren per jaar wordt
met de oudercommissieleden van alle locaties van de houder overlegd.

Ouders worden onder andere geïnformeerd over beleidswijzigingen.

Klachten en geschillen
De houder heeft een klachtenregeling vastgesteld. Deze regeling is te vinden op de website. In het
voorgaande jaar zijn er geen klachten ingediend, noch bij de houder, noch bij de geschillencommissie.

Gebruikte bronnen:

- Overzicht leden oudercommissie, 
- Gesprek met de directeur d.d. 24 februari 2020
- www.bsopopeye.nl, geraadpleegd op 24 februari 2020
- Nieuwsbrief , ontvangen op 13 februari 2020
- Brief ouders werving oudercommissie, ontvangen op 13 februari 2020
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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.

• 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 van de werkwijze, maximale
omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen.

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.

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 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.

• 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.

Opleidingseisen

• Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent
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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.

• Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs

• 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.

• De inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs geschiedt overeenkomstig de voorwaarden
opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk, met dien
verstande dat gedurende de buitenschoolse opvang maximaal een derde deel van het totaal minimaal
aantal op het kindercentrum in te zetten beroepskrachten bestaat uit beroepskrachten in opleiding of
stagiairs. Het minimaal op het kindercentrum in te zetten beroepskrachten wordt gevormd door de
optelsom van het op grond van artikel 16 van het Besluit kwaliteit kinderopvang minimaal aantal in te
zetten beroepskrachten op de afzonderlijke basisgroepen. 
Bij het bepalen van de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs wordt rekening gehouden
met de opleidingsfase waarin zij zich op dat moment bevinden.

• Indien de inzet van het aantal in te zetten beroepskrachten als bedoeld in art 16 lid 2 Besluit kwaliteit
kinderopvang ertoe leidt dat in het kindercentrum slechts één beroepskracht 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 van een kindercentrum informeert de bij het kindercentrum werkzame personen over de
naam en het telefoonnummer van deze persoon.

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers

• De houder heeft het minimaal aantal uren waarvoor de pedagogisch beleidsmedewerker jaarlijks
wordt ingezet, bepaald op grond van de rekenregels in bijlage 2 van het besluit.

• De houder van een kindercentrum bepaalt jaarlijks, indien hij meer dan één kindercentrum exploiteert,
de wijze waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch beleidsmedewerkers
worden ingezet, verdeelt over de verschillende kindercentra en legt dit schriftelijk vast zodat dit
inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. De houder geeft de verdeling zodanig vorm dat
iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van de werkzaamheden.

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.

• Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en
bespreekt, indien wenselijk, de ontwikkeling van het kind met de ouders. Tevens is de mentor voor de
ouders en het kind aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind.

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
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definitie en in overeenstemming met de voorwaarden die daarvoor gelden. 
(artikel 1.50 lid 2 sub i en artikel 1.55 lid 1 lid 3 Wet kinderopvang) 
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 van een kindercentrum vastgestelde gedragscode.

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.

• 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.

• 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.

• 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.

• 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
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.

• 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 aan deze kwalificatie gestelde nadere regels.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

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

Accommodatie
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.

• Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum
aanwezig kind. De buitenspeelruimte is bij voorkeur aangrenzend aan het kindercentrum. In het geval
een buitenspeelruimte niet aangrenzend is, is deze gelegen in de directe nabijheid van het
kindercentrum en voor kinderen toegankelijk en veilig bereikbaar.

Ouderrecht
Oudercommissie

• Er is, zes maanden na registratie, een oudercommissie ingesteld die tot taak heeft de houder van een
kindercentrum te adviseren over de onderwerpen in artikel 1.60 van de Wet. 
OF 
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De verplichting tot het instellen van een oudercommissie geldt niet omdat het een kindercentrum
betreft waar maximaal 50 kinderen worden opgevangen en de houder van een kindercentrum zich
aantoonbaar voldoende heeft ingespannen om een oudercommissie in te stellen.

Klachten en geschillen
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Naam voorziening : Popeye in het Kruidvat

KvK-vestigingsnummer : 000013178407

Website : http://www.bsopopeye.nl/

Aantal kindplaatsen : 44

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee

Naam houder : Stichting Buitenschoolse Opvang Popeye

Adres houder : Prinses Marijkestraat 1

postcode en plaats : 1111 EH Diemen

KvK-nummer : 41205835

Naam GGD : GGD Amsterdam Inspectie kinderopvang

Postadres : Postbus 2200

Postcode en plaats : 1000 CE AMSTERDAM

Telefoonnummer : 020 555 55 75

Onderzoek uitgevoerd door : Mw. M. Vries

Naam : Gemeente Diemen

Postadres : D J den Hartoglaan 1

Postcode en plaats : 1111 ZB DIEMEN

Datum inspectiebezoek : 03-02-2020

Opstellen concept inspectierapport : 25-03-2020

Zienswijze houder : 02-04-2020

Vaststellen inspectierapport : 03-04-2020

Verzenden inspectierapport naar houder en
oudercommissie

: 06-04-2020

Verzenden inspectierapport naar gemeente : 06-04-2020

Openbaar maken inspectierapport :

Gegevens voorziening
Opvanggegevens

Gegevens houder

Gegevens toezicht

Gegevens toezichthouder (GGD)

Gegevens opdrachtgever (gemeente)

Planning
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum

De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.

Zienswijze locatie Popeye in Het Kruidvat 2020

Wij zijn blij dat we voor bijna alle onderdelen een voldoende krijgen. In de beschrijving van de pedagogische
kwaliteit blijkt hoezeer de pedagogisch medewerkers betrokken zijn bij de kinderen en hoe de kinderen zich
bij Popeye thuis voelen. 

Het is echter heel jammer dat er een technisch probleem was met de registratie en koppeling van de BBL-er
op deze locatie en dat dat niet tijdig is opgemerkt. Gelukkig kon zij in februari 2020 wel gekoppeld worden in
het systeem en daaruit blijkt dat zij ook bij indiensttreding gekoppeld had kunnen worden. Er waren geen
inhoudelijke belemmeringen.

Uiteraard zal er beter op gelet worden dat een nieuwe collega niet in dienst treedt voordat de registratie en
koppeling afgerond is.

Met vriendelijke groet,

Heleen van Kuik
directeur Stichting BSO Popeye
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