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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Op 3 november 2020 is op grond van artikel 1.62, tweede lid van de Wet kinderopvang een aangekondigd
jaarlijks onderzoek uitgevoerd. Dit betreft een telefoongesprek met de vestigingsmanager en een
beroepskracht en een documentenonderzoek. 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, 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 5, 6, 10 en 27 november 2020 en
beoordeeld bij de betreffende kwaliteitseisen.

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, 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.
Er is een externe pedagogisch beleidsmedewerker aangesteld ten behoeve van de totstandkoming en
implementatie van pedagogische beleidsvoornemens en de coaching van beroepskrachten.

De locatie
Buitenschoolse opvang Popeye in de Sint-Petrussschool bestaat uit 2 groepen en is gevestigd in de Sint-
Petrusschool. Op de locatie worden kinderen opgevangen van deze school en OBS de Octopus die zich in de
directe omgeving van de buitenschoolse opvang bevindt.
In de groep Kiddies worden maximaal 20 kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 8 jaar oud opgevangen en in
de groep Tough Kids worden maximaal 20 kinderen van 7 tot en met 12 jaar oud opgevangen. Er wordt
gebruikgemaakt van 2 groepsruimtes die gedurende de openingstijden van de opvang volledig ter
beschikking van de buitenschoolse opvang staan.

Er werkt een team van 4 beroepskrachten in de buitenschoolse opvang. Sinds het vorige jaarlijks onderzoek
zijn 2 nieuwe beroepskrachten in dienst getreden. De beroepskrachten worden aangestuurd door een
leidinggevende die sinds kort voor de organisatie werkt en verantwoordelijk is voor 3 locaties van Stichting
Buitenschoolse Opvang Popeye. Op woensdag, vrijdag en tijdens schoolvakanties is de locatie gesloten. De
geplaatste kinderen worden dan opgevangen op de nabijgelegen locatie van Popeye in de Prinses
Marijkestraat.

Advies aan college van B&W
De toezichthouder heeft tijdens het onderzoek een overtreding geconstateerd. De houder heeft daarna
maatregelen genomen die waarborgen dat de overtreding in de toekomst niet meer wordt gemaakt.
Daarom adviseert de toezichthouder om niet handhavend op te treden. Het college kan voor bepaalde
geconstateerde overtredingen wel een boete opleggen, dit is afhankelijk van het gemeentelijk
handhavingsbeleid.
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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 houder
draagt er zorg voor dat er naar dit beleid wordt gehandeld door hier aandacht aan te besteden tijdens
teamvergaderingen die elke 6 à 8 weken gehouden worden. Ook worden de beroepskrachten gecoacht in
hun pedagogisch handelen. 

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
Er heeft geen inspectiebezoek op locatie plaatsgevonden. De pedagogische praktijk van deze locatie is
beoordeeld aan de hand van een telefoongesprek met de leidinggevende en met een beroepskracht. Op
basis van dit gesprek is beoordeeld dat er voldoende uitvoering wordt gegeven aan het pedagogisch beleid
en dat er verantwoorde opvang wordt geboden. 

De leidinggevende vertelt dat de beroepskrachten bij Popeye in de Sint-Petrusschool allemaal veel rust
uitstralen waardoor kinderen zich snel op hun gemak voelen bij de beroepskrachten. Ook valt het hem op
dat de kinderen na binnenkomst bij de bso allemaal direct aan de gang gaan en snel tot (gezamenlijk) spel
komen. Dit komt volgens de leidinggevende doordat de beroepskrachten oog hebben voor de kinderen; snel
signaleren als een kind ergens mee zit of zich bijvoorbeeld verveelt en hier vervolgens meteen wat aan doen.
Deze persoonlijke aandacht draagt bij aan de emotionele veiligheid van de kinderen. Ook de beroepskracht
noemt verschillende voorbeelden waarmee ze bijdraagt aan de emotionele veiligheid. Zo geeft ze aan dat ze
in kleine groepjes eten met de kinderen zodat er meer tijd is voor persoonlijke aandacht, dat ze tijdens het
eten uitleg geven over wat ze deze dag gaan doen (voorspelbaarheid) en dat ze let op de kinderen: hoe ze
binnenkomen en de gezichtsuitdrukkingen. Hierbij gaat de beroepskracht altijd het gesprek aan met
kinderen over hoe de dag is verlopen en hoe het gaat.

De beroepskracht vertelt dat er elke dag activiteiten zoals knutselen, gymen in de gymzaal of koken worden
aangeboden en dat kinderen de keuze hebben om aan 1 van de activiteiten mee te doen of om vrij te spelen.
Zo vertelt de beroepskracht over een kookactiviteit waarbij de oudere kinderen de opdracht krijgen om de
kleinere kinderen te begeleiden. De oudere kinderen vinden het leuk om leiding te geven, dit vergroot hun
verantwoordelijkheidsgevoel en draagt bij aan de persoonlijke en sociale competenties. 

Op de groep hangen groepsregels, deze hangen op kindhoogte en zijn geschreven in een grappige rijmvorm
waardoor ze goed te onthouden zijn. De beroepskracht vertelt dat ze de regels vaak herhaalt en hierbij ook
uitleg geeft waarom de regel er is. Ook vertelt de leidinggevende dat er hele duidelijke afspraken zijn over
wanneer er gegamed mag worden door de kinderen. Door de kinderen bewust te maken van regels en de
reden waarom deze regels er zijn, wordt aandacht besteed aan de overdracht van normen en waarden.

Gebruikte bronnen:
- Telefoongesprekken met de leidinggevende en een beroepskracht op 12 november 2020;
- Pedagogisch beleid stichting BSO Popeye, versie 1 februari 2020, reeds in het bezit van de GGD;
- Pedagogisch werkplan Popeye in de Sint-Petrusschool, versie juli 2020, ontvangen op 12 november 2020.
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Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
De personen die werken bij het kindercentrum hebben een geldige verklaring omtrent het gedrag. Zij zijn
hiermee ingeschreven in het Personenregister kinderopvang. Eén van de beroepskrachten is niet voor
aanvang van de werkzaamheden gekoppeld aan de houder. Zij is op 7 februari 2020 gekoppeld aan Stichting
Buitenschoolse Opvang Popeye terwijl zij op 3 februari 2020 al werkzaam is geweest op de groep.

Deze beoordeling is gebaseerd op alle beroepskrachten die werkzaam zijn geweest op de locatie in de
periode van 19 oktober tot en met 3 november 2020.

Herstelaanbod
De houder is een herstelaanbod gedaan om aan te tonen dat de overtreding in de toekomst niet nogmaals
voor zal komen. Hiervoor heeft de houder middels een checklist, een brief aan nieuw personeel en een
toelichting hierop laten zien dat er een nieuwe check is toegevoegd aan het proces rondom een nieuwe
medewerker. Voortaan voert de leidinggevende van de locatie waar een nieuw personeelslid zal starten,
voor deze start een extra check uit om er zeker van te zijn dat de persoon ingeschreven en gekoppeld is aan
de houder in het Personenregister Kinderopvang. Hierdoor kan ervan worden uitgegaan dat de overtreding
in de toekomst niet meer plaats zal vinden.

op basis hiervan is geconstateerd dat na herstelaanbod aan de volgende voorwaarde(n) 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 die werken bij het kindercentrum hebben een passende beroepskwalificatie zoals in de
cao Kinderopvang is opgenomen. Deze beoordeling is gebaseerd op een steekproef onder het personeel dat
na het laatste reguliere inspectiebezoek in dienst is getreden.

De pedagogisch beleidsmedewerker beschikt 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
Op basis van de presentielijsten en roosters blijkt dat in beide basisgroepen voldoende beroepskrachten zijn
ingezet in de periode van 19 oktober tot en met 3 november 2020. Ook is er in deze periode niet afgeweken
van de beroepskracht-kindratio.

Op de locatie worden geen stagiairs en beroepskrachten in opleiding ingezet.

Het komt niet voor dat een beroepskracht alleen in de buitenschoolse opvang aanwezig is, omdat de
roosters zodanig zijn opgesteld dat te allen tijde door minimaal 2 beroepskrachten wordt geopend en
afgesloten. Indien toch een beroepskracht alleen op de buitenschoolse opvang aanwezig is, fungeren de
beroepskrachten van de vestiging Popeye in de Prinses Marijkestraat als achterwacht. Op deze locatie is
tevens het kantoor van Stichting Buitenschoolse Opvang Popeye gevestigd.

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. 
Voor de locatie Popeye in de Sint-Petrusschool is een coachingsplan opgesteld met daarin een toelichting
welke coaching de vaste beroepskrachten in 2020 zullen ontvangen. Uit de documtenten 'Coachingsplan
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locatie BSO Popeye' en 'Overzicht coaching medewerkers' blijkt dat de beroepskrachten in 2019 voldoende
coaching hebben ontvangen. Ook invalkrachten zijn gecoacht middels coachingsgesprekken.

Stabiliteit van de opvang voor kinderen
De buitenschoolse opvang heeft 2 basisgroepen:
- In de groep Kiddies worden maximaal 20 kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 8 jaar opgevangen door 2
beroepskrachten.
- In de groep Tough Kids worden maximaal 20 kinderen in de leeftijd van 7 tot en met 12 jaar opgevangen
door 2 beroepskrachten.

De kinderen zijn geplaatst in een basisgroep en sommige kinderen worden op woensdag en vrijdag in een
andere vaste basisgroep opgevangen op de locatie Popeye Prinses Marijkestraat. Dit is opgenomen in de
plaatsingsovereenkomst.

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

Gebruikte bronnen:
- Telefoongesprekken met de leidinggevende en een beroepskracht op 12 november 2020;
- Personenregister Kinderopvang, geraadpleegd op 10 en 13 november 2020;
- Steekproef afschriften beroepskwalificaties, ontvangen op 10 en 12 november 2020;
- Overzicht inzet beroepskrachten in de periode 19 oktober tot en met 3 november 2020, ontvangen op 6
november 2020;
- Presentielijsten Tough kids en Kiddies van de periode 19 oktober tot en met 3 november 2020, ontvangen
op 10 november 2020;
- Pedagogisch locatiewerkplan, versie juli 2020, ontvangen op 12 november 2020;
- Coachingsplan locatie BSO Popeye locatie Tough kids/Kiddies, ontvangen op 6 november 2020;
- Overzicht coaching medewerkers, ontvangen op 6 november 2020;
- Voorbeeldbrief naar nieuw personeel, ontvangen op 27 november 2020;
- Checklist personeel in dienst met toelichting, ontvangen op 27 november 2020.
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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. Daarnaast worden de locatiegebonden
onderdelen uitgewerkt in de risicomonitor en de (pedagogische) werkplannen.

Elke 6 à 8 weken wordt een teamoverleg georganiseerd, waarin onder andere de documenten uit het
veiligheids- en gezondheidsbeleid worden besproken. Uit gesprekken met de leidinggevende en de
beroepskracht blijkt dat het beleid een continu proces is van het vormen van beleid, implementeren,
evalueren en actualiseren. Zo worden er door de beroepskrachten checklisten ingevuld om de risico's te
inventariseren en vertelt de leidinggevende dat de beroepskrachten direct bij hem melding doen als zij zien
dat er zich een acute situatie voordoet waarop actie moet worden ondernomen.

In het beleid is opgenomen dat het actuele beleid inzichtelijk is via de website en opgevraagd kan worden op
het kantoor van de houder. Ten tijde van het inspectieonderzoek blijkt dat het actuele beleid niet inzichtelijk
is op de website www.bsopopeye.nl, hier staat een verouderde versiee van het veiligheids- en
gezondheidsbeleid. Dit is besproken met de leidinggevende waarop direct de meest recente versie van het
veiligheids- en gezondheidsbeleid is toegevoegd op de website.

De uitvoering van het veiligheids- en gezondheidsbeleid is beoordeeld aan de hand van 2 thema's; omgaan
met grensoverschrijdend gedrag en verspreiding van ziektekiemen. 

Omgaan met grensoverschrijdend gedrag
Zowel de leidinggevende als de beroepskracht vertellen hier veel aandacht aan te besteden. Zo worden
kinderen altijd gestimuleerd om zelf ruzies op te lossen, eventueel met hulp van de beroepskrachten en
worden kinderen weerbaar gemaakt om voor zichzelf op te komen. Dit wordt onder andere gedaan door
kinderen eerst zelf hun conflicten te laten oplossen en alleen indien nodig handvatten hiervoor te bieden.
Ook worden de kinderen dagelijks goed in de gaten gehouden en zodra beroepskrachten zien dat een kind
ergens mee zit, wordt het gesprek aangegaan. Het komt niet voor dat een beroepskracht alleen werkzaam
is op de locatie waardoor er altijd gezorgd wordt voor 4 ogen op de locatie. Hiermee wordt gehandeld
volgens de afspraken over grensoverschrijdend gedrag zoals opgenomen in het veiligheids- en
gezondheidsbeleid. 

Verspreiding van ziektekiemen
In het veiligheids- en gezondheidsbeleid zijn verschillende werkinstructies opgenomen om de verspreiding
van ziektekiemen te voorkomen, zoals handen wassen, hygiëneregels en omgaan met zieke kinderen op de
groep. Naar aanleiding van de maatregelen om de verspreiding van het Covid-19 virus tegen te gaan zijn ook
een aantal aanpassingen gedaan op de locatie. Zo vertelt de beroepskracht dat ouders niet meer in het
pand komen, dat er tussen de volwassenen afstand wordt bewaard, dat er extra wordt geventileerd en dat
de hotspots zoals deurklinken, toiletten, de koelkast etc. dagelijks een aantal keer worden schoongemaakt.
Ook worden de kinderen, buiten de gebruikelijke momenten, extra gestimuleerd om de handen te wassen
en af te drogen met papieren handdoeken. Hieruit blijkt dat er voldoende maatregelen worden genomen
om de verspreiding van ziektekiemen, waaronder het Covid-19 virus, tegen te gaan.

EHBO
In de onderzochte periode van 19 oktober tot en met 3 november is er altijd een volwassene met een geldig
EHBO-certificaat aanwezig geweest op de locatie.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode door dit tijdens teamvergaderingen te
bespreken. Tevens zijn 2 aandachtsfunctionarissen aangesteld op wie beroepskrachten een beroep kunnen
doen. De beroepskracht is goed op de hoogte van de signalen van kindermishandeling en
grensoverschrijdend gedrag en weet hoe zij moeten handelen bij een vermoeden hiervan.
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Gebruikte bronnen:
- Telefoonesprekken met de leidinggevende en een beroepskracht op 12 november 2020;
- Veiligheids- en gezondheidsbeleid, versie 11 augustus 2020, ontvangen op 6 november 2020;
- Brief naar ouders over de genomen maatregelen omtrent Covid-19, ontvangen op 6 november 2020;
- Personeelsrooster van de periode 19 oktober tot en met 3 november 2020, ontvangen op 6 november
2020;
- EHBO-certificaten, ontvangen op 11 november 2020 en reeds in het bezit van de GGD;
- www.bsopopeye.nl, geraadpleegd op 10 november en 7 december 2020.
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Ouderrecht

Oudercommissie
De houder heeft een oudercommissie ingesteld, waarin 3 leden zitting hebben.

Gebruikte bronnen:
- Telefoongesprekken met de leidinggevende en een beroepskracht op 12 november 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 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
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,
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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.

• Gedurende de uren dat 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, of indien
conform het pedagogisch beleidsplan minder beroepskrachten worden ingezet, wordt ten minste de
helft van het benodigde aantal beroepskrachten ingezet.

• 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 van het kindercentrum zet de pedagogisch beleidsmedewerker voor het coachen van
beroepskrachten bij de uitvoering van hun werkzaamheden en de totstandkoming en implementatie
van pedagogische beleidsvoornemens voor het vereiste aantal uren in. Het minimaal aantal uren inzet
wordt jaarlijks bepaald op grond van de rekenregels in het besluit.

• 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.

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. 
(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
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• 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.

• 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 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.

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 
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.
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Naam voorziening : Popeye in de Sint-Petrusschool

KvK-vestigingsnummer : 000023750952

Website : http://www.bsopopeye.nl

Aantal kindplaatsen : 40

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. F. Çavdar

Naam : Gemeente Diemen

Postadres : D J den Hartoglaan 1

Postcode en plaats : 1111 ZB DIEMEN

Datum inspectiebezoek : 03-11-2020

Opstellen concept inspectierapport : 08-12-2020

Zienswijze houder : 29-12-2020

Vaststellen inspectierapport : 29-12-2020

Verzenden inspectierapport naar houder en
oudercommissie

: 29-12-2020

Verzenden inspectierapport naar gemeente : 29-12-2020

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 op inspectierapport Popeye Kiddies en Tough Kids in Noord.

Door het onderzoek van de GGD kwamen wij erachter dat een medewerker 4 dagen te laat via de
persoonsregistratie aan Popeye gekoppeld is. Een medewerker dient in het register aan ons “gekoppeld” te
zijn voordat hij of zij bij ons op de groep werkzaam mag zijn. Dit maakte ons erop attent dat we in ons
aannamebeleid een extra check moesten inbouwen om dit in de toekomst te voorkomen.

We zijn blij dat we aan het herstelvoorstel van de GGD hebben kunnen voldoen waardoor het gehele rapport
wederom uitkomt op voldoende. De pedagogisch medewerkers zijn ook blij met deze voldoende en dat
geeft hen vertrouwen in hun professionele werkwijze. Zij gaan in deze lastige tijd er weer voor zorgen dat de
kinderen een geweldige tijd hebben bij de Kiddies en de Tough Kids.

Vriendelijk groet,
 

Berco de Vos

Leidinggevende Popeye.

Popeye in de Sint-Petrusschool - Jaarlijks onderzoek - 03-11-2020 14/14


