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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft
een onaangekondigd jaarlijks onderzoek.
Tijdens dit inspectiebezoek zijn niet alle items beoordeeld, omdat er sprake is van risico gestuurd
toezicht. De inspectieactiviteit richt zich primair op de kwaliteit van de dagelijkse praktijk,
aangevuld met aandachtspunten uit vorige inspecties en nieuwe wetgeving. Het onaangekondigde
jaarlijkse inspectiebezoek bij buitenschoolse opvang Kinderkade vond plaats op 20 juni 2019.

Beschouwing
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over het
kindercentrum en de inspectiegeschiedenis, volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden
elders in het rapport per domein verder uitgewerkt.
Algemeen
Buitenschoolse opvang Kinderkade is samen met kinderdagverblijf Kinderkade gevestigd aan de
Noordpolderweg in Muiden.
Het gebouw staat op een boerenerf, pal naast de koeienstal. De kinderen kunnen daar, in overleg
met de boer en boerin en onder begeleiding van de beroepskrachten, op bezoek gaan. De
buitenschoolse opvang is sinds mei 2018 gevestigd in een nieuw pand en beschikt over een
avontuurlijk ingericht buitenspeelterrein.
Inspectiegeschiedenis
Bij het jaarlijks onderzoek van 2017 zijn verschillende overtredingen geconstateerd binnen de
domeinen 'Pedagogisch klimaat', 'Personeel en groepen' en 'Ouderrecht'. Bij het nader onderzoek
van juli 2017 waren deze overtredingen hersteld.
Op 21 februari 2018 heeft er in opdracht van de gemeente Gooise Meren een onaangekondigd
incidenteel onderzoek plaatsgevonden. Binnen de domeinen 'Registratie, wijzigingen en
administratie', 'Pedagogisch klimaat', 'Personeel en groepen', 'Veiligheid en gezondheid' en
'Accommodatie' zijn overtredingen geconstateerd.
Bij het onderzoek voor registratie van mei 2018 zijn binnen de domeinen 'Registratie, wijzigingen
en administratie', 'Personeel en groepen', 'Veiligheid en gezondheid' en 'Ouderrecht' overtredingen
geconstateerd. Er is een positief advies tot opname in het Landelijk Register Kinderopvang
gegeven.
Op 30 juli 2018 heeft de gemeente Gooise Meren een last onder dwangsom verstuurd met een
hersteltermijn van 2 weken. Bij het nader onderzoek dat volgde is geconstateerd dat de
overtredingen waren hersteld.
Op 20 augustus 2018 heeft er een onderzoek na registratie plaatsgevonden, aan de getoetste
items werd voldaan.
Huidige inspectie
Om de kwaliteit en toegankelijkheid van de kinderopvang te verbeteren zijn afspraken gemaakt
tussen de kinderopvangsector en de minister van SZW. De gemaakte afspraken uit het akkoord
Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang zijn opgenomen in de Wet IKK die op 1 januari 2018 in
werking is getreden.
De huidige inspectie heeft plaatsgevonden op de geldende Wet- en regelgeving.
Op 20 juni 2019 is gesproken met locatieverantwoordelijke mevrouw M. Bos. De onaangekondigde
observatie van de praktijk heeft aansluitend plaatsgevonden.
Er zijn twee voorwaarde niet beoordeeld, deze voorwaarde zijn beide gerelateerd aan de
beleidsmedewerker en coach, items waar in 2019 aan moet worden voldaan.
Aan de andere getoetste items zoals hieronder beschreven is voldaan.
Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat
In de wet- regelgeving zijn pedagogische doelen vastgelegd. Om een helder beeld te krijgen van
beleid, visie en praktijk zijn tijdens de observatie van de praktijk een aantal voorbeelden uit het
pedagogisch beleid getoetst op uitvoering.
De observatie van de praktijk heeft plaatsgevonden op 20 juni 2019. Hierbij is gekeken of de
houder aandacht besteedt aan de verschillende ontwikkelingsfasen van kinderen en of er voldaan
wordt aan de wettelijke bepaling van verantwoorde opvang. Eveneens is gesproken met de
aanwezige beroepskrachten van de drie groepen.
De bevindingen van de toezichthouder binnen het domein ‘Pedagogisch klimaat’ staan hieronder
beschreven.

Pedagogisch beleid
De houder heeft een pedagogisch beleidsplan dat dateert van april 2019.
Tijdens de observatie op de groepen en het gesprek met de houder en de beroepskrachten is
waargenomen dat de houder er in voldoende mate voor zorgt dat er conform het beleid wordt
gehandeld. Zo staat er in het beleid onder andere beschreven: 'Kinderen hebben een eigen
stamgroep en de vaste onderdelen van de dag bieden hen houvast, zoals gezamenlijk eten en
drinken met vaste leidster op eigen groep. Dat is iedere dag hetzelfde en dat geeft stabiliteit en
voorspelbaarheid.' Tijdens de observatie is gezien dat er een vast dagritme is wat voor kinderen
bekend is en dat er vaste beroepskrachten op de groepen staan. Het is tijdens de
observatie duidelijk dat de kinderen de beroepskrachten kennen.
Ook staat er in het beleid beschreven; 'Grove motoriek komt aan bod tijdens rennen, klimmen,
fietsen, springen, hiervoor hebben we natuurlijk enorm veel gelegenheid gezien onze geweldige
tuin. In toenemende mate durven kinderen steeds meer, als zij de gelegenheid krijgen om
hun grenzen te verleggen met vallen en opstaan. Dat stimuleren wij.' Er is gezien tijdens de
observatie dat kinderen buiten spelen, bekend zijn in de natuurlijke omstandigheden en gebruik
maken van de tuin en hun eigen improvisatie.
'In de zomer is er altijd ons grote zwembad, waarbij kinderen van deze leeftijd graag duiken naar
voorwerpen, balspelen doen en dergelijke.' Staat er in het beleid. Bij het bezoek van de
toezichthouder op 20 juni was het zwembad al opgezet. Er werd op dat moment geen gebruik van
gemaakt, wel werd er enthousiast over verteld door zowel de houder als een paar kinderen.
Conclusie
Geconcludeerd is dat aan de beoordeelde voorwaarden ten aanzien van het pedagogisch beleid is
voldaan.
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Pedagogische praktijk
De observatie heeft plaatsgevonden op een donderdagmiddag gedurende momenten van vrij spel,
een tafelmoment en buitenspelen.
Er zijn drie groepen geopend, namelijk de Klavers, Klimop en Kamperfoelie.
De houder besteedt aandacht aan de verschillende ontwikkelingsfasen van kinderen en draagt er in
voldoende mate zorg voor dat:

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.

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.

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.

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.
Hieronder zijn enkele voorbeelden beschreven waarop dit oordeel is gebaseerd.
Bij binnenkomst zijn de kinderen voor het overgrote deel buiten aan het spelen. Alle kinderen zijn
aan het spelen. Er wordt gevoetbald, er staan kinderen op de trampoline en er zijn kinderen bezig
met een waterbaan. De houder vertelt trots over de gang van zaken van de buitenschoolse
opvang.
De sfeer is chaotisch, het welbevinden van de kinderen is goed.
De beroepskrachten kennen de kinderen bij naam, overleggen met elkaar en hebben een duidelijke
taakverdeling en/of voor kinderen herkenbare uitvoering van activiteiten/rituelen. Zij kennen het
programma ritme, de groep en de werkwijze voldoende. Zij zijn vriendelijk, responsief en pro actief
naar kinderen en volwassenen.
Kinderen worden aangesproken op een respectvolle manier als ze zich niet aan de regels houden.
Een voorbeeld hiervan is dat wanneer een kind ook op de trampoline wil en er bij gaat staan dat de
beroepskracht tegen hem zegt, "Je mag zo ook op de trampoline, nu zijn eerst [..] en [..] aan het
springen. Nog even wachten." En wanneer een kind op tafel gaat liggen de beroepskracht zegt; “
[..] wil je even van tafel afgaan"
De groepsruimtes stralen een huiselijke sfeer uit. Er is materiaal dat specifiek en/of exclusief voor
deze leeftijdsgroep geschikt is. De binnenruimte is groot en uitdagend ingericht. Er staat in een
groep een pipowagen met daarin een poppenhoek, in een andere hoek van de ruimte
staan fitnessapparaten 'de fitnesshoek', er is een grote bouwhoek aanwezig en er staat een
tafeltennistafel.
Het warme eten wordt klaargemaakt door de huishoudelijk medewerker / helpende hand op de
groepen, wanneer het eten klaar is worden de kinderen die gaan eten naar binnen geroepen. Een
grote groep kinderen eet warm op de buitenschoolse opvang Kinderkade, niet alle kinderen,
kinderen die niet warm eten mogen blijven spelen.
De kinderen wassen bij binnenkomst eerst hun handen voordat ze aan tafel gaan zitten. Het is
duidelijk aan de routine te zien dat dit bij het ritme van de dag hoort. De kinderen zitten in de
eigen basisgroep aan tafel. Er staat puree, broccoli en bloemkool met een gehaktbal op het menu.
De kinderen gaan in een rij staan bij de keuken, de huishoudelijke hulp schept op. De
beroepskrachten eten mee en houden het overzicht. "Even wachten [..] tot iedereen zit, dat doen
we toch altijd?" "Is het lekker?" "Zal ik je helpen snijden? Kijk eens alsjeblieft." "[..] dat is een hele
grote hap, dan ga je je verslikken. Neem maar een kleinere hap."
De kinderen zetten als zij klaar zijn zelf hun beker en bord op het aanrecht. En een kind dat het
leuk vindt, vraagt of het mag helpen met de tafel schoonmaken. De kinderen worden wegwijs
gemaakt in de regels en afspraken die gelden op de groep.
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Conclusie
Geconcludeerd is dat aan de beoordeelde voorwaarden ten aanzien van verantwoorde
buitenschoolse opvang is voldaan.

Gebruikte bronnen




Interview (met mevrouw. Bos en aanwezige beroepskrachten 20 juni 2019)
Observatie(s) (20 juni 2019)
Pedagogisch beleidsplan (versie April 2019)

Personeel en groepen
Een vertrouwde en veilige omgeving is een noodzakelijke voorwaarde voor de ontwikkeling van het
kind. Gekwalificeerde beroepskrachten die in het bezit zijn van een geldige verklaring omtrent het
gedrag, vaste groepen, vaste gezichten, vaste ruimtes en een vast dagritme zijn hierbij belangrijke
randvoorwaarden. De houder draagt daarnaast zorg voor de juiste verhouding tussen het aantal
beroepskrachten en het aantal kinderen per leeftijdscategorie (beroepskracht-kindratio).
Een Verklaring Omtrent het Gedrag is een verklaring van de Minister van Justitie en Veiligheid
waaruit blijkt dat het gedrag van een natuurlijk persoon of rechtspersoon in het verleden geen
bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving, in dit geval
in de kinderopvang. De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat de houder zelf en
de beroepskrachten en eventuele stagiaires en vrijwilligers in het bezit zijn van een geldige
Verklaring Omtrent het Gedrag en dat deze ingeschreven en gekoppeld zijn in het personenregister
kinderopvang.
De houder draagt er zorg voor dat alleen beroepskrachten worden ingezet die beschikken over de
juiste beroepskwalificatie. De kwalificatie-eis staat beschreven in de cao kinderopvang.
De bevindingen van de toezichthouder van de getoetste voorwaarden binnen het domein ‘Personeel
en groepen’ staan hieronder beschreven.

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
Op 1 maart 2018 is het personenregister kinderopvang (prk) in werking getreden. Bestuurders en
houder van kinderopvangorganisaties, vaste medewerkers, administratief personeel met toegang
tot gegevens van kinderen, uitzendkrachten, stagiairs, vrijwilligers, zelfstandigen, iedereen die
woont op een opvanglocatie en personen die structureel aanwezig zijn tijdens opvanguren dienen
vanaf die datum te zijn ingeschreven in het register en gekoppeld te zijn aan de houder die in het
Landelijk Register Kinderopvang staat geregistreerd.
Tijdens het bezoek van de toezichthouder is naar de registratie en koppeling in het prk gekeken
van aanwezige beroepskrachten. Zij vormen de steekproef voor dit onderzoek.
Geconstateerd is dat alle personen uit deze steekproef zijn ingeschreven en gekoppeld.
De houder heeft de medewerkers pas laten starten met de werkzaamheden nadat zij zijn
ingeschreven in het personenregister kinderopvang én zijn gekoppeld aan de houder.
Conclusie
Geconcludeerd is dat aan de beoordeelde voorwaarden ten aanzien van Verklaring Omtrent het
Gedrag is voldaan.
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Opleidingseisen en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires
Tijdens het bezoek van de toezichthouder zijn de diploma’s van de aanwezige
beroepskrachten ingezien. Zij vormen de steekproef voor dit onderzoek. Het kindercentrum
beschikt over beroepskrachten met verschillende beroepskwalificaties zoals Sociaal Pedagogisch
werk niveau 3, MDGO Agogisch werk en verpleegkundige.
De diploma’s uit deze steekproef zijn opgenomen in de meest recente cao.
De houder zet stagiaires in. De inzet is conform de meest recente cao.
Op de locatie buitenschoolse opvang Kinderkade wordt een stagiaire ingezet buiten de formatie.
De houder houdt voldoende rekening met de opleidingsfase waarin de leerling zich bevindt.
Pedagogisch beleidsmedewerker
De houder heeft geen pedagogisch beleidsmedewerker/coach aangesteld. De voorgenomen
pedagogisch beleidsmedewerker beschikt niet over een passend diploma voor haar
werkzaamheden, namelijk hbo Maatschappelijk werk. De voorwaarde is niet beoordeeld.
Conclusie
Geconcludeerd is dat aan de beoordeelde voorwaarden ten aanzien van opleidingseisen en eisen
aan de inzet van leerlingen is voldaan.

Aantal beroepskrachten
De verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige
kinderen in een basisgroep (beroepskracht-kindratio) wordt op basis van rekenregels berekend.
Voor de berekening is gebruik gemaakt van de rekentool op www.1ratio.nl.
Bij de onaangekondigde inspectie is de volgende beroepskracht-kindratio geconstateerd;
Naam groep
Klavers
Klimop
Kamperfoelie

Leeftijd
kinderen
4+ jaar
5-7 jaar
7-12 jaar

Maximale
omvang
groep
10
20
20

Aantal
aanwezige
kinderen
10
13
11

Aantal
beroepskrachten
nodig
1
2
2

Aantal
beroepskrachten
aanwezig
1
2
2

In het pedagogisch beleidsplan staat beschreven bij welke activiteiten kinderen hun basisgroep
kunnen verlaten. Tijdens deze activiteiten wordt het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten
op het kindercentrum niet verminderd.
Conclusie
Geconcludeerd is dat aan de beoordeelde voorwaarden ten aanzien van het aantal beroepskrachten
is voldaan.
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Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers
De houder dient jaarlijks een berekening te maken van het minimaal aantal uren waarvoor
pedagogisch beleidsmedewerkers moeten worden ingezet. De houder dient deze berekening
schriftelijk vast te leggen en inzichtelijk te maken voor beroepskrachten en ouders.
De houder moet de minimaal verplichte inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker bepalen aan
de hand van een formule welke is vastgesteld door het ministerie van SZW: (50 uur x het aantal
kindercentra) + (10 uur x aantal fte beroepskrachten). Ook de inzet van flexibele beroepskrachten
moet worden berekend. Voor kinderkade geldt een
De houder heeft 18 fte aan beroepskrachten in dienst zijn.
Omdat de eis niet stelt dat dit op 1 januari 2019 dient te hebben plaatsgevonden, maar enkel dat
dit jaarlijks gebeurt, is deze voorwaarde niet beoordeeld.
De houder heeft een document toegestuurd waarin een uitwerking staat van het aanbod aan
coaching van mevrouw Savenije (intern coach) en mevrouw Neve (extern coach). In de
urenverantwoording staan verschillende data benoemd wanneer de coaching en begeleiding
plaatsvindt. De benodigde 280 uur wordt ingevuld door de externe Coach, de intern coach die nog
niet aan de opleidingseis voldoet wordt ingezet op de boventallige uren. De interne coach nog niet
officieel aangelsteld waardoor die uren nog niet megeneomen kunnen worden.
Kinderkade heeft een plan dat iedere medewerker jaarlijks coaching zal ontvangen en zij zullen dit
komend jaar monitoren en bijhouden.
Deze voorwaarde staat nu nog op niet beoordeeld omdat de verdeling van de uren nog niet
inzichtelijk is gemaakt voor ouders en beroepskrachten. Hier hebben ze nog het gehele jaar de tijd
voor.
Conclusie
De wijze waarop de houder het minimaal aantal in te zetten uren aan pedagogisch
beleidsmedewerkers heeft berekend is schriftelijk vastgelegd.
Omdat de houder dit jaarlijks, en niet per definitie op 1 januari van het betreffende jaar, dient vast
te leggen is deze voorwaarde niet beoordeeld.

Stabiliteit van de opvang voor kinderen
De opvang vindt plaats in basisgroepen. Elk kind wordt in één basisgroep opgevangen, waarbij
rekening wordt gehouden met de maximale groepsgrootte. De locatie heeft drie basisgroepen .
Conclusie
Geconcludeerd is dat aan de beoordeelde voorwaarden ten aanzien van de stabiliteit van de opvang
voor kinderen is voldaan.

Gebruikte bronnen







Interview (met mevrouw. Bos en aanwezige beroepskrachten 20 juni 2019)
Observatie(s) (20 juni 2019)
Personen Register Kinderopvang (23 juli 2019)
Diploma(s)/kwalificatie(s) beroepskrachten
Presentielijsten (week 25 2019)
Pedagogisch beleidsplan (versie April 2019)
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum
draagt er zorg voor dat in de buitenschoolse opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt
gehandeld.
(art 1.49 lid 1 en 2, 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Pedagogische praktijk
In het kader van het bieden van verantwoorde buitenschoolse opvang, draagt de houder van een
kindercentrum er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin
kinderen zich bevinden:
a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de
autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt
geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen
voelen;
b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun 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.
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 11 Besluit kwaliteit kinderopvang)
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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)
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)
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Aantal beroepskrachten
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.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2 en 3 Besluit kwaliteit
kinderopvang)
Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Bij buitenschoolse opvang vindt de opvang plaats in basisgroepen. Een kind wordt opgevangen in
één basisgroep. De maximale grootte van de basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in
bijlage 1, onderdeel b van het Besluit kwaliteit kinderopvang.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Vestigingsnummer KvK
Aantal kindplaatsen

:
:
:
:

Kinderkade B.V.
http://www.kinderkade.nl
000025924397
50

:
:
:
:
:

Kinderkade B.V.
Noordpolderweg 1B
1398PE Muiden
69336806
Ja

:
:
:
:
:

GGD Gooi & Vechtstreek
Postbus 251
1400AG Bussum
035-6926377
H Willemsen

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

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

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Gooise Meren
: Postbus 6000
: 1400HA Bussum

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

:
:
:
:
:
:

20-06-2019
31-07-2019
Niet van toepassing
19-08-2019
19-08-2019
19-08-2019

: 26-08-2019

12 van 13
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 20-06-2019
Kinderkade B.V. te Muiden

Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen.
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