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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 onderzoek zijn niet alle items beoordeeld, omdat er sprake is van een zogeheten risicogestuurd toezicht (RGT). Op basis van het model risicoprofiel zijn de onderzoeksactiviteiten
bepaald. Deze onderzoeksactiviteiten richten zich primair op de kwaliteit van de dagelijkse praktijk,
aangevuld met een aandachtspunt uit vorige onderzoeken.
De toezichthouder heeft de praktijk geobserveerd en met de aanwezige beroepskrachten
gesproken. De benodigde documenten zijn ontvangen en vervolgens beoordeeld.

Beschouwing
Deze beschouwing beschrijft de resultaten van dit onderzoek. Na de feiten over het kindercentrum
en de onderzoek geschiedenis, volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden elders in het
rapport per domein verder uitgewerkt.
Feiten over het kindercentrum
BSO PretPalet is een kleinschalige buitenschoolse opvang voor maximaal 40 kinderen in de leeftijd
van 4 tot 18 jaar. De opvang is gericht op kinderen die overdag op het speciaal of regulier
onderwijs zitten. Een aantal kinderen worden opgevangen onder de Wet Kinderopvang.
In een accommodatie aan de Bettekamp te Ede beschikt de BSO op de begane grond over 3
groepsruimtes. In hetzelfde pand zijn ook inloophuis "De Wissel" en een dependance van
basisschool "De Lettertuin" gevestigd.
Onderzoek geschiedenis
•
Op 08-10-2020 heeft er een jaarlijks onderzoek plaatsgevonden. Er werd aan een aantal
voorwaarden niet voldaan en er is gebruik gemaakt van herstelaanbod, echter 1 voorwaarde is
niet hersteld binnen de termijn.
•
Op 11-12-2020 vond hierop volgend een nader onderzoek plaats. Gebleken is dat de houder
de eerder geconstateerde tekortkoming binnen het domein 'Ouderrecht' heeft opgelost.
Bevindingen op hoofdlijnen
De pedagogische observatie heeft plaatsgevonden op een dinsdagmiddag. De beroepskrachten en
de houder hebben de toezichthouder van alle informatie voorzien. Na een positieve observatie
heeft de toezichthouder met de houder gesproken en documenten ingezien.
Uit het gesprek met de houder is gebleken dat er niet wordt voldaan aan de kwaliteitseis rondom
certificering voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen (domein Veiligheid en gezondheid).
Daarnaast zijn niet alle werkzame beroepskrachten ingeschreven en gekoppeld in het
Personenregister kinderopvang (domein Personeel en groepen) ten tijde van het inspectiebezoek,
zie voor verzachtende omstandigheden en bijbehorend herstelaanbod de toelichting bij dit item in
dit inspectierapport.
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Conclusie
Geconcludeerd kan worden dat men bij BSO PretPalet niet aan alle getoetste voorwaarden van de
Wet kinderopvang voldoet.

Advies aan College van B&W
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid.
Er wordt niet voldaan aan de volgende voorwaarde:
4.1.9 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.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch
beleid.
Van de beoordeelde eisen staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.

Pedagogisch beleid
De houder hanteert een pedagogisch beleidsplan. Beroepskrachten handelen conform de inhoud
van dit document, zo blijkt uit observaties in de praktijk en gesprekken die de toezichthouder
gevoerd heeft met de aanwezige beroepskrachten.
Conclusie
Er wordt aan de gestelde voorwaarde voldaan.

Pedagogische praktijk
Inleiding
De wijze waarop de houder ervoor zorgt dat op de locatie sprake is van verantwoorde
kinderopvang, is op basis van een observatie onderzocht.
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het veldinstrument
‘observatie kindercentrum’ (opgesteld door GGD GHOR Nederland, versie januari 2015). Dit
veldinstrument is gebaseerd op de vier onderstaande pedagogische basisdoelen uit de Wet
Kinderopvang geldend voor alle kinderen in de kinderopvang (Riksen Walraven 2000; van
IJzendoorn e.a. 2004):
•
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.
Per basisdoel staat in het veldinstrument ‘observatie kindercentrum’ een aantal observatiecriteria
waar de toezichthouder op let tijdens de observatie. Aan de hand van indicatoren uit dit
veldinstrument heeft de toezichthouder de pedagogische praktijk beoordeeld. Indicatoren uit dit
veldinstrument worden cursief weergegeven.
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Alle basisdoelen zijn tijdens de observatie duidelijk waargenomen. Twee basisdoelen worden
middels een voorbeeld uit de praktijk hieronder beschreven.
Feiten
De kinderen worden vanaf meerdere locaties opgehaald en komen druppelsgewijs binnen in de
basisgroep van de BSO.
Na een periode van vrij spel en een gezelschapsspelletje aan tafel, krijgen de kinderen wat te
drinken waarna er buiten gespeeld wordt onder begeleiding van de beroepskracht.
Voorbeelden
Emotionele veiligheid
"De beroepskrachten gedragen zich sensitief en responsief naar de kinderen. Zij laten actief
merken dat zij het kind begrijpen en reageren daar adequaat op."
Praktijkvoorbeeld:
Er is sprake van respectvol contact. Dit blijkt uit het volgende: De beroepskracht vraagt aan ieder
individueel kind dat binnenkomt of hij/zij een fijne dag gehad heeft en wat het kind graag wil doen.
De beroepskracht laat ruimte voor ieder kind om te kiezen wat hij/zij wil doen en haakt in op
initiatieven. Zo gaat zij samen met een groepje kinderen een kaartspel spelen. De beroepskracht
legt rustig en duidelijk de spelregels uit en checkt vervolgens of de kinderen haar begrijpen. Dit
doet zij door passende vragen te stellen. Wanneer een kind het niet snapt reageert de
beroepskracht hier adequaat op door passende ondersteuning te bieden.
Sociale competentie
"De beroepskrachten zetten zich in voor een positieve sfeer door zorg voor de inrichting en
aankleding van ruimte en activiteiten. Zij maken grapjes, zijn behulpzaam en hebben aandacht en
zorg voor alle kinderen."
Praktijkvoorbeeld:
Er heerst een positieve en ontspannen sfeer in de groep. Dit is merkbaar doordat de kinderen en
de beroepskracht samen lachen en kletsen met elkaar. Ook worden er over en weer grapjes
gemaakt. Daarnaast is de inrichting afgestemd op de behoeftes van de doelgroepkinderen; rust. De
ruimte is prikkelarm ingericht en het spelmateriaal is geordend en bewust in dichte kasten
opgeborgen. Het materiaal kan door kinderen zelfstandig gepakt worden.
Conclusie
Op basis van onder ander bovenstaande observaties kan geconcludeerd worden dat de houder zorg
draagt voor de uitvoering van het pedagogisch beleidsplan.
Er wordt pedagogisch verantwoorde buitenschoolse opvang geboden.

Gebruikte bronnen
•
•
•
•

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mw. Kuik)
Interview (aanwezige beroepskrachten)
Observatie(s)
Pedagogisch beleidsplan (via website op 23-11-2021)
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Personeel en groepen
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
Binnen de buitenschoolse opvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste
basisgroepen. Er moet voldoende personeel op elke groep zijn. Hoeveel beroepskrachten nodig
zijn, is afhankelijk van het aantal kinderen en hun leeftijd.
Elke beroepskracht moet een geldig diploma hebben en ingeschreven staan in het Personenregister
Kinderopvang. Een pedagogisch beleidsmedewerker begeleidt de beroepskrachten in hun werk.
In de basisgroepen spreken de beroepskrachten Nederlands met elkaar en met de kinderen.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een
beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
Niet alle werkzame personen bleken tijdens het locatiebezoek geregistreerd in het Personenregister
Kinderopvang (PRK) en gekoppeld aan de houder. Tijdens het locatiebezoek bleek dat dit voor 2
van de 3 aanwezige volwassen personen gold. (één beroepskracht en één stagiaire)
De desbetreffende beroepskracht is in augustus 2021 gestart met haar werkzaamheden op de
groep en de stagiaire in september 2021. Zij hebben destijds een geldige VOG overlegd.
Inschrijving en koppeling in het PRK hebben destijds onverhoopt niet plaatsgevonden. Inmiddels
blijken deze VOG's te oud om ingeschreven en gekoppeld te worden in het PRK.
De houder licht toe dat de administratief medewerkster (die dit doorgaans regelt) met
zwangerschapsverlof ging in die periode, en de wachtwoorden die vereist zijn om zaken in het PRK
te regelen niét kon overhandigen aan de houder. Een nieuw wachtwoord is aangevraagd, maar nog
niet door de houder ontvangen.
Herstelaanbod
Gezien de verzachtende omstandigheden en de mogelijkheid om bovengenoemde oorspronkelijke
tekortkomingen op te lossen, heeft de toezichthouder een passend herstelaanbod gedaan. Dit
aanbod is tijdig nagekomen. Na 8 dagen heeft de houder het volgende met goed gevolg geregeld
en bij de toezichthouder aangetoond:
- De personen die het betrof hebben inmiddels een nieuwe VOG aangevraagd en ontvangen.
- Zij hebben zich ingeschreven in het PRK.
- De houder heeft hen gekoppeld aan de kinderopvangorganisatie. (Na overleg met DUO heeft de
houder alsnog toegang gekregen tot het PRK)
Conclusie
De houder voldoet na het herstelaanbod aan de gestelde voorwaarden.
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde na
herstelaanbod, is voldaan:
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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 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang)

Opleidingseisen
De beroepskrachten (4) en de pedagogisch beleidsmedewerker beschikken over een voor de
werkzaamheden passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao
Kinderopvang.
Conclusie
De houder voldoet aan de gestelde voorwaarden.

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
De beroepskracht-kindratio is beoordeeld op grond van het aantal aanwezige kinderen en
beroepskrachten op 23 november 2021. Daarnaast zijn de presentielijsten en personeelsroosters
van 9 november tot 23 november 2021 ingezien.
Op grond hiervan kan geconcludeerd worden dat er voldoende beroepskrachten zijn ingezet voor
het aantal aanwezige kinderen.
Conclusie
De houder voldoet aan de gestelde voorwaarden.

Stabiliteit van de opvang voor kinderen
De kinderen bij BSO Pretpalet worden opgevangen in 2 basisgroepen:
Groep A bestaat uit maximaal 15 kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar. In deze groep worden
kinderen opgevangen die onder de Wet Kinderopvang vallen aangevuld met kinderen die hier
aansluiting vinden.
Groep B bestaat uit kinderen in de leeftijd van 4-18 jaar die niet onder de Wet Kinderopvang
vallen.
Conclusie
Hiermee voldoet de houder aan de gestelde voorwaarde.

Gebruikte bronnen
•
•
•
•
•
•
•
•

Interview (aanwezige beroepskrachten)
Observatie(s)
Personenregister Kinderopvang
Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten
Overzicht personen die over een VOG moeten beschikken
Presentielijsten (9-23 november 2021)
Personeelsrooster (9-23 november 2021)
Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) (op houderniveau beoordeeld)
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Veiligheid en gezondheid
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
De houder moet zorgen voor veilige en gezonde opvang. Hiervoor heeft de houder vastgelegd wat
de risico’s zijn voor de veiligheid en gezondheid van kinderen.
De houder betrekt medewerkers bij het maken van dit veiligheid- en gezondheidsbeleid. De houder
zorgt ervoor dat de beroepskrachten handelen volgens het beleid.
Er is een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de houder moet de kennis en het
gebruik van deze meldcode bevorderen.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een
beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.

Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De beroepskrachten zijn niet gekwalificeerd voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen
conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere regels.
Oorspronkelijk waren 2 beroepskrachten gekwalificeerd, waardoor de houder voorheen voldoende
zorg kon dragen voor de aanwezigheid van ten minste één persoon met geldig certificaat.
Inmiddels zijn de certificaten van deze personen verlopen. De herhalingscursus ging niet door
wegens corona. Naar alle waarschijnlijkheid zal begin 2022 de herhalingscursus alsnog gevolgd
kunnen worden.
Lós van deels overmacht door corona (cursus afgelast) kan de houder momenteel onvoldoende
zorg dragen voor voldoende gekwalificeerde personen. Immers, de werkzame beroepskrachten ten
tijde van het locatiebezoek hebben géén Kinder-EHBO certificaat en hebben deze training ook nooit
gevolgd.
Conclusie
Er wordt niet aan de gestelde kwaliteitseisen voldaan.
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is
voldaan:
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 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9b Regeling
Wet kinderopvang)

Gebruikte bronnen
•
•
•

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mw. Kuik)
Interview (aanwezige beroepskrachten)
Observatie(s)
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Ouderrecht
Voor dit onderwerp geldt de volgende eis:
.
De houder laat de ouders en het personeel weten waar zij het inspectierapport kunnen vinden.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eis staat een
beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.

Gebruikte bronnen
•
•

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mw. Kuik)
Website
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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 en 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
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 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang)
In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn:
a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum;
b. de participerende ouder;
c. 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;
d. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen worden opgevangen;
e. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over
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de kinderen die worden opgevangen;
f. 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 f
ingeschreven in het personenregister kinderopvang.
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang)
Opleidingseisen
Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent
aangevangen cao Kinderopvang.
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 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 1, 2 en 19a Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7
lid 1 Regeling Wet kinderopvang)
Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9a lid 3 Regeling
Wet kinderopvang)
Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires
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 de rekenregels.
(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2, 3, 4, 8 en bijlage 1 onderdeel b
en c Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9c Regeling Wet 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 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 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9b Regeling
Wet kinderopvang)
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Ouderrecht
Informatie
De houder van een kindercentrum informeert ouders en personeel over het inspectierapport door
het zo spoedig mogelijk na ontvangst op de eigen website te plaatsen op een gemakkelijk vindbare
plaats. Indien geen website aanwezig is legt de houder een afschrift van het inspectierapport ter
inzage op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats.
(art 1.54 lid 2 en 3 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening

: PretPalet

Website

: http://www.pretpalet.nl

Vestigingsnummer KvK

: 000023829451

Aantal kindplaatsen

: 40

Gegevens houder
Naam houder

: K. Kuik

Website

: www.pretpalet.nl

KvK nummer

: 53998812

Aansluiting geschillencommissie

: Ja

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD

: Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden

Adres

: Postbus 5364

Postcode en plaats

: 6802 EJ ARNHEM

Telefoonnummer

: 0800-8446000

Onderzoek uitgevoerd door

: Sanne den Bakker

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente

: Ede

Adres

: Postbus 9022

Postcode en plaats

: 6710 HK EDE GLD

Planning
Datum inspectie

: 23-11-2021

Opstellen concept inspectierapport

: 03-12-2021

Zienswijze houder

: 09-12-2021

Vaststelling inspectierapport

: 10-12-2021

Verzenden inspectierapport naar houder

: 10-12-2021

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 10-12-2021

Openbaar maken inspectierapport

: 17-12-2021
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
We zijn blij met het rapport en beseffen ons dat een aantal dingen zijn blijven liggen. Gelukkig
waren het kleine opmerkingen die grotendeels meteen al opgelost zijn. De VOG’s zijn up to date en
iedereen is gekoppeld in DUO en opgenomen in het personenregister. We hebben nu een invalster
erbij voor de administratie waarvan de VOG onderweg is en die ook binnenkort gekoppeld gaat
worden.
De webite is in orde gebracht.
Wat betreft het kopje, voldoende personeel met een KinderEhbo hebben we niet voldaan. Door
Corona maatregelen is deze cursus tot 2 keer toe uitgesteld. Ondertussen is gezocht naar een
alternatief bij een andere dienstverlener. Deze geven de cursus Baby- en Kinder EHBO en
herkennen Kinderziektes, in kleine groepen. 18 janauri 2022 gaan 4 medewerkers deze doen.
Hierdoor is er altijd personeel op de werkvloer met een certificaat KinderEHBO, ook tijdens verlof,
vakantie of iemand die langer afwezig is. Deze is dus nog niet voldaan, maar al wel gezorgd dat
hier zo gauw mogelijk aan voldaan gaat worden. Voor nu kunnen we daar ook niet meer aan doen
dan dat! Bij deze dienstverlener is het Certificaat Kinder-EHBO 2 jaar geldig staat op de site. Dus
dat zou fijn zijn, maar we gaan het nog even checken voor de zekerheid!
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