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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.
In dit inspectierapport zijn niet alle items uit de Wet Kinderopvang beoordeeld. Met behulp van het
model risicoprofiel zijn de inspectieactiviteiten bepaald. Daarbij ligt de nadruk op zaken die het
meest bijdragen aan de kwaliteit van de kinderopvang.
De itemlijst achterin dit rapport laat zien welke items onderdeel zijn van deze inspectie.
Beschouwing
Deze beschouwing beschrijft de resultaten van inspectie bij buitenschoolse opvang (verder te
noemen als bso) Wee-Play, Maria Hoop. Na de feiten over de bso volgen de belangrijkste
bevindingen.
Feiten over de kinderopvang
Wee-Play Maria Hoop maakt deel uit van een grotere organisatie: de houder exploiteert tevens
kinderopvang in Montfort, Sint Odiliënberg, Echt, Posterholt, Vlodrop en Weert.

dagopvang voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar

buitenschoolse opvang voor kinderen in de basisschoolleeftijd
Bso Wee-Play Maria Hoop staat geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang voor de
opvang van maximaal 20 kinderen. Deze locatie is gesitueerd in basisschool de Bolleberg.
Inspectiegeschiedenis:
De bso wordt jaarlijks bezocht door de GGD. Onderstaand staan de bevindingen van de inspecties
uit 2016-2018 beschreven:
Inspectie 5-9-2016, jaarlijks onderzoek: aan alle voorwaarden wordt voldaan behalve de
voorwaarde betreffende het instellen van een oudercommissie (met verzachtende
omstandigheden);
Inspectie 29-8-2017, jaarlijks onderzoek: tekortkoming geconstateerd aangaande kennis van
Meldcode kindermishandeling;
Inspectie 7-6-2018, jaarlijks onderzoek: na overleg en overreding (pedagogisch beleid en
meldcode kindermishandeling) voldoet de houder aan de gestelde eisen ten aanzien van de
getoetste voorwaarden.
Huidige bevindingen:
Bij dit jaarlijks (onaangekondigd) onderzoek blijkt dat de houder voldoet aan de getoetste
voorwaarden.
Voor een inhoudelijke toelichting op de getoetste items wordt verwezen naar de verdere inhoud
van deze rapportage.
Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'Pedagogisch Klimaat'.
Binnen dit domein worden de volgende onderdelen getoetst:



Pedagogisch beleid
Pedagogische praktijk

Per aspect worden eerst de gegevens beschreven van het kindcentrum. Daarna volgt een oordeel
op basis van de wettelijke criteria.
Pedagogisch beleid
De houder heeft een algemeen pedagogisch beleidsplan. In dat beleid is het locatiegebonden
gedeelte van de bso Wee-Play Maria Hoop opgenomen.
Er wordt volgens dit beleid gehandeld in de praktijk. Dit is gezien bij de observatie tijdens de
voorschoolse opvang.
Conclusie:
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarde voldaan.
Pedagogische praktijk
In het kader van het bieden van verantwoorde buitenschoolse opvang, draagt de houder van bso
Wee-Play Maria Hoop er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase
waarin kinderen zich bevinden, de verschillende ontwikkelingsgebieden bij de kinderen worden
gestimuleerd.
Dit is geconstateerd tijdens de pedagogische praktijkobservatie. Deze observatie heeft op
maandagochtend 13-05-2019 tussen 7.30 en 8.20 uur plaatsgevonden op de volgende momenten:
- bij binnenkomst van enkele kinderen;
- het vrije spel;
- het opruimen en het verlaten van de groepsruimte om naar school te gaan.
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk heeft de toezichthouder gebruik gemaakt van
het Veldinstrument observatie pedagogische praktijk 0-4 jaar.
Het veldinstrument is ingedeeld naar de vier pedagogische basisdoelen die zijn benoemd in het
Besluit Kwaliteit kinderopvang. Deze basisdoelen zijn samengevat:

Het waarborgen van emotionele veiligheid;

Het bieden van mogelijkheden voor kinderen tot ontwikkeling van persoonlijke competentie;

Het bieden van mogelijkheden voor kinderen tot ontwikkeling van sociale competentie;

Socialisatie; het overdragen van waarden en normen.
Aan de hand van het genoemde veldinstrument is de pedagogische praktijk tijdens het onderzoek
op de locatie beoordeeld. De observatie van twee van de vier basisdoelen staan hier onder
beschreven.
Ten tijde van de inspectie zijn in eerste instantie 2 kinderen aanwezig. Naderhand komen nog 4
kinderen er bij. Er is 1 beroepskracht werkzaam.
Emotionele veiligheid:
De beroepskracht heeft oog voor het individuele kind en zorgt voor een emotioneel veilige
omgeving. De kinderen kennen elkaar en maken onderling contact. Zij spelen in wisselende
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samenstellingen met elkaar. De kinderen zoeken de beroepskracht op en zij reageren positief op
elkaar.
De beroepskracht kijkt en luistert naar de kinderen. De beroepskracht heeft respect voor de
autonomie van kinderen en stelt zich behulpzaam op naar hen.
Als een jongen graag een spel wilt spelen met de beroepskracht staat deze hier open voor; ze
spelen samen enthousiast het spel en 'strijden' voor de winst. De jongen voelt zich duidelijk bij de
beroepskracht op zijn gemak.
Er is informatieoverdracht en - uitwisseling tussen ouders en de beroepskracht. Ouders brengen
hun kinderen in de groepsruimte waar ook een gesprek met de beroepskracht mogelijk is.
Sociale competentie:
De kinderen zoeken elkaar op, spelen samen in tweetallen of in een klein groepje en de
beroepskracht begeleidt de kinderen in hun onderlinge interactie.
De beroepskracht zet gerichte activiteiten en materialen in om kinderen te laten samenspelen. Zo
zijn er jongens die een bepaald bordspel wordt aangeboden en voor enkele meisjes heeft de
beroepskracht tekenpapier en kleurpotloden klaarliggen; zij willen graag naast elkaar aan tafel
even rustig de dag starten met een tekening.
Conclusie:
De houder voldoet aan de getoetste voorwaarde voor de pedagogische praktijk.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (locatiemanager, telefonisch d.d. 13-05-2019)

Interview (beroepskracht, d.d 13-5-2019)

Observatie(s) (d.d. 13-5-2019)

Landelijk Register Kinderopvang

Website

Pedagogisch beleidsplan (versie december 2018)

Pedagogisch werkplan (versie december 2018)
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Personeel en groepen
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'Personeel en groepen'.
Binnen dit domein worden de volgende onderdelen getoetst:






Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen
Aantal beroepskrachten
Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers
Stabiliteit van de opvang voor kinderen

Per aspect worden eerst de gegevens beschreven van het kindcentrum. Daarna volgt een oordeel
op basis van de wettelijke criteria.
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
Beide houders, de twee beroepskrachten werkzaam bij de bso en de pedagogisch
beleidsmedewerker/coach zijn gecontroleerd in het personenregister kinderopvang.
Deze personen beschikken over een geldige verklaring omtrent het gedrag waarmee zij zijn
ingeschreven in het Personenregister kinderopvang. Tevens zijn deze personen in dit systeem
gekoppeld aan de houder.
Conclusie:
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarden voldaan.
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires
De beroepskrachten werkzaam bij bso Wee-Play Maria Hoop blijken te beschikken over een
passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao
Sociaal Werk.
Ook de pedagogisch beleidsmedewerker/coach die voor Wee-Play werkzaam is beschikt over een
voor de werkzaamheden passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao
Kinderopvang en cao Sociaal Werk.
Conclusie:
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarden voldaan.
Aantal beroepskrachten
Ten tijde van de inspectie zijn 6 kinderen met 1 beroepskracht aanwezig.
Uit de presentielijsten blijkt dat er niet meer dan 10 kinderen aanwezig zijn tijdens de voor- of
naschoolse opvang. Er is dan steeds 1 beroepskracht werkzaam.
Conclusie:
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarde voldaan.
Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers
De wijze waarop het verplichte minimum aantal uren waarvoor pedagogisch
beleidsmedewerker/coach moeten worden ingezet, is schriftelijk vastgelegd voor de gehele
organisatie.
Uit het interview met de aanwezige beroepskracht blijkt dat hij op de hoogte is van de plannen en
inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker/coach.
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Of iedere beroepskracht die coaching behoort te ontvangen ook coaching heeft gekregen kan
worden beoordeeld tijdens de inspectie in 2020. De houder heeft heel 2019 nog de tijd om te
voldoen aan de wettelijke voorwaarde ten aanzien van de inzet van de pedagogisch
beleidsmedewerker. Om deze reden is deze voorwaarde nog niet beoordeeld tijdens de huidige
inspectie.
Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Bij bso Wee-Play Maria Hoop vindt de opvang plaats in één basisgroep die uit maximaal 20
kinderen bestaat.
In de vakantieperiode worden de kinderen opgevangen bij Sportbso de Brak in Echt.
Conclusie:
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarde voldaan.
Gebruikte bronnen:

Interview (beroepskracht, d.d 13-5-2019)

Observatie(s) (d.d. 13-5-2019)

Personen Register Kinderopvang

Website

Diploma(s)/kwalificatie(s) beroepskrachten

Presentielijsten

Pedagogisch beleidsplan (versie december 2018)

Pedagogisch werkplan (versie december 2018)

Interview locatiemanager telefonisch 13-05-2019
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Veiligheid en gezondheid
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'veiligheid en gezondheid'.
Binnen dit domein wordt het volgende onderdeel getoetst:



Veiligheids- en gezondheidsbeleid
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Per aspect worden eerst de bevindingen beschreven over het kindercentrum. Daarna volgt een
oordeel op basis van de wettelijke criteria.
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder van Wee-Play Maria Hoop heeft 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 dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt gehandeld.
Dit is ten tijde van de inspectie geconstateerd.
De aanwezige beroepskracht is in het bezit van een geldig certificaat EHBO voor kinderen. De
tweede beroepskracht die de naschoolse opvang hoofdzakelijk doet is ten tijde van de inspectie
niet in het bezit van een geldig EHBO-diploma. De locatiemanager verklaart in een mail dat zij
aanwezig is op de locatie in Maria Hoop als deze beroepskracht werkzaam is. Dit geeft zij weer via
een screenshot van het personeelsrooster van week 19 en 20-2019. De locatiemanager is wel in
het bezit van een geldig EHBO-certificaat.
Conclusie:
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarden voldaan.
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode; dit blijkt uit een interview met de
aanwezige beroepskracht. Hij kan signalen benoemen en weet welke stappen hij hoort te doorlopen
bij een vermoeden. Daarnaast is de beroepskracht op de hoogte van de instantie bij wie hij een
eventuele melding kan maken.
Conclusie:
Er wordt aan de binnen dit item van toepassing zijnde wettelijke voorwaarde voldaan.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (locatiemanager, telefonisch d.d. 13-05-2019)

Interview (beroepskracht, d.d 13-5-2019)

Observatie(s) (d.d. 13-5-2019)

EHBO certificaten

Beleid veiligheid- en gezondheid

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
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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)

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)
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Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het
personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder van een kindercentrum kan de
persoon zijn werkzaamheden aanvangen.
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang)

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires
Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent
aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.
Een beroepskracht meertalige buitenschoolse opvang beschikt daarbij over een bewijsstuk waaruit
blijkt dat hij de Duitse, Engelse of Franse taal voor de deelvaardigheden gesprekken voeren, lezen,
luisteren en spreken beheerst op ten minste niveau B2 van het Europees Referentiekader (ERK)
voor talen.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9a lid 1 en 2
Regeling Wet kinderopvang)

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 2 Regeling Wet
kinderopvang)

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)

Veiligheid en gezondheid
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de
veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder
draagt er zorg voor dat er in de buitenschoolse opvang conform het veiligheids- en
gezondheidsbeleid wordt gehandeld.
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)

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 Wet kinderopvang aan deze kwalificatie
gestelde nadere regels.
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9b
Regeling Wet kinderopvang)

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode.
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Vestigingsnummer KvK
Aantal kindplaatsen

:
:
:
:

Wee-Play Maria Hoop
http://www.wee-play.nl
000012062153
20

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

:
:
:
:
:
:

Wee-Play
Schaapsweg 26b
6077CG Sint Odiliënberg
www.wee-play.nl
12062153
Ja

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

:
:
:
:
:

GGD Limburg-Noord
Postbus 1150
5900BD VENLO
088-1191200
F. van Bladel

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Echt-Susteren
: Postbus 450
: 6100AL ECHT

Gegevens toezicht

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

: 13-05-2019
: 05-06-2019
:
:
:
:
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
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