Inspectierapport
Het Christal (BSO)
De Biezenkamp 286
3831 JA Leusden
Registratienummer 435116198

Toezichthouder:

GGD regio Utrecht

In opdracht van gemeente:

Leusden

Datum inspectie:

27-05-2021

Type onderzoek:

Jaarlijks onderzoek

Status:

Definitief

Datum vaststelling inspectierapport:

15-06-2021

Inhoudsopgave
Het onderzoek.............................................................................................................................. 3
Onderzoeksopzet ...................................................................................................................... 3
Beschouwing ............................................................................................................................ 3
Advies aan College van B&W ..................................................................................................... 4
Observaties en bevindingen .......................................................................................................... 5
Pedagogisch klimaat ................................................................................................................. 5
Personeel en groepen ............................................................................................................... 6
Overzicht getoetste inspectie-items .............................................................................................. 8
Pedagogisch klimaat ................................................................................................................. 8
Personeel en groepen ............................................................................................................... 8
Gegevens voorziening................................................................................................................. 10
Opvanggegevens .................................................................................................................... 10
Gegevens houder.................................................................................................................... 10
Gegevens toezicht ...................................................................................................................... 10
Gegevens toezichthouder (GGD) ............................................................................................. 10
Gegevens opdrachtgever (gemeente)...................................................................................... 10
Planning ................................................................................................................................. 10
Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum................................................................................... 12

2 van 12
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 27-05-2021
Het C hristal te Leusden

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.
Waarom toezicht?
De overheid stelt kwaliteitseisen aan alle kindercentra (kinderdagverblijven, locaties voor
buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders). Het gaat om kwaliteitseise n die worden
gesteld aan de pedagogische kwaliteit en of de houder zorgt voor een veilige en gezonde opvang.
Goede kinderopvang is van groot belang. Kinderen moeten zich veilig voelen en de ruimte krijgen
om zich te ontwikkelen. Ook voor ouders is de kwaliteit van de kinderopvang belangrijk. Zij moeten
hun kind er met een gerust hart achter kunnen laten.
Wie is waarvoor verantwoordelijk?
De houder van een kindercentrum is verantwoordelijk voor het leveren van kwalitatief goede
kinderopvang. De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving op die
kwaliteit. De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt jaarlijks of gemeenten hun wettelijke taken
op het gebied van kinderopvang uitvoeren. In opdracht van de gemeente voert de GGD het
toezicht uit waarbij het gezamenlijke belang van verantwoorde kinderopvang centraal staat.
Waarop is het toezicht gebaseerd?
Om de kwaliteit te kunnen beoordelen heeft de overheid onder meer regels in de ‘Wet
kinderopvang’, het ‘Besluit kwaliteit kinderopvang’, het ‘Besluit basisvoorwaarden kwaliteit
voorschoolse educatie’ en de ‘Regeling Wet kinderopvang’ geformuleerd.

Beschouwing
Inleiding
De beschouwing geeft uitleg over het toezicht kinderopvang en beschrijft de resultaten bij het
uitgevoerde onderzoek. Na de fe iten over het kindercentrum en de onderzoeksgeschiedenis volgen
de bevindingen op hoofdlijnen. Deze worden in het rapport per domein verder uitgewerkt.
Algemene kenmerken kindercentrum
Buitenschoolse opvang ‘Het Christal’ is onderdeel van ‘Stichting KOALAH’. De buitenschoolse
opvang is gevestigd in basisschool het Christal in Leusden. Het Christal is gelegen op de begane
grond van Multifunctioneel Centrum Atlas. Aan de achterzijde van het pand bevindt zich de direct
aangrenzende buitenspeelplaats.
De locatie staat in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) geregistreerd met maximaal 22
kindplaatsen per dag en is geopend sinds maart 2017. De buitenschoolse opvang biedt opvang aan
kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar die bestaat uit één groep.
Onderzoeksgeschiedenis laatste drie jaar
29-11-2018: Jaarlijks onderzoek. De locatie voldeed aan de onderzochte kwaliteitseisen;
28-03-2019: Jaarlijks onderzoek. De locatie voldeed aan de onderzochte kwaliteitseisen;
10-03-2020: Jaarlijks onderzoek. De locatie voldeed aan de onderzochte kwaliteitseisen.
Bevindingen op hoofdlijnen
Tijdens dit onderzoek zijn relevante kwaliteitseisen binnen onderstaande domeinen onderzocht:
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Pedagogisch klimaat;
Personeel en groepen.

In verband met de maatregelen rondom het corona-virus is dit jaarlijks onderzoek uitgevoerd door
middel van toezicht op afstand. Dit betekent dat de locatie niet is bezocht. De kwaliteitseisen zijn
getoetst op basis van documentenonderzoek, gegevens uit eerdere toezichtbezoeken en contact
met de directeur.
Conclusie
De houder voldoet aan de onderzochte eisen uit de Wet kinderopvang die tijdens dit jaarlijkse
onderzoek zijn onderzocht

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder
duidelijk hoe hij/zij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent:
Het bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden
en de overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft de houder onderwerpen zoals de indeling
en grootte van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid.
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
Bevindingen
De houder hanteert een algemeen pedagogisch beleidsplan, waarin het binnen de organisatie
geldende beleid staat. Daarnaast hanteert elke locatie haar eigen pedagogisch werkplan met het
locatiegebonden beleid. Dat is ook het geval bij deze locatie.
De houder draagt er zorg voor dat op de loca tie wordt gewerkt conform het pedagogisch beleid.
Jaarlijks evalueert de houder het pedagogisch beleid en stelt het zo nodig bij.
Conclusie
Het pedagogisch beleidsplan voldoet aan de onderzochte eisen uit de Wet kinderopvang.
Gebruikte bronnen


Pedagogisch werkplan (geen datum of versienummer)
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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
Bevindingen
Bij aanvang van het onderzoek heeft de toezichthouder via het Personenregister Kinderopvang
gecontroleerd of het personeel, dat op 27 mei 2021 op de locatie werkzaam was, staat
ingeschreven in het Personenregister Kinderopvang en is gekoppeld aan de organisatie. Voor deze
personen geldt dat zij op de juiste wijze staan ingeschreven.
De toezichthouder heeft ook gecontroleerd of de bestuurder op de juiste wijze staat ingeschreven
in het Personenregister Kinderopvang. In het Overheidsportaal Landelijk Register Kinderopvang is
daarvoor een PRK- en VOG-verificatie uitgevoerd. Voor deze persoon geldt dat zij op de juiste wijze
staat ingeschreven.
Conclusie
De personeelsleden en de bestuurder die in de steekproef van het onderzoek zijn opgenomen,
staan ingeschreven in het Personenregister Kinderopvang conform de kwaliteitseisen uit de Wet
kinderopvang.
Opleidingseisen
Bevindingen
Tijdens het onderzoek zijn de diploma's van de beroepskrachten, die op 27 mei 2021 op de locatie
werkzaam waren, door de houder opgestuurd naar de toezichthouder. De toezichthouder heeft de
diploma’s gecontroleerd conform de cao Kinderopvang. Dit personeel vormt de steekproef voor dit
onderzoek. De beroepskrachten beschikken over een kwalificerend diploma.
De medewerker die werkzaam is als pedagogisch coach op deze locatie beschikt over een passende
opleiding conform de cao Kinderopvang.
Conclusie
De personeelsleden die in de steekproef van het onderzoek zijn opgenomen, beschikken over een
passende beroepskwalificatie conform de cao Kinderopvang.
Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
Bevindingen
Beroepskracht-kindratio
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Op het moment van het onderzoek zijn 14 kinderen van 5 tot en met 10 jaar aanwezig met 2
beroepskrachten.
Op het moment van het onderzoek blijkt dat de verhouding tussen het aantal beroepskrachten en
de aanwezige kinderen (beroepskracht-kindratio) in overeenstemming is met de daaraan gestelde
eisen.
Daarnaast is een steekproef gehouden van de verhouding tussen het aantal beroepskrachten en de
aanwezige kinderen van week 18, 19 en 20. Daaruit blijkt dat de verhouding tussen het aantal
beroepskrachten en de aanwezige kinderen (beroepskracht-kindratio) in overeenstemming is met
de daaraan gestelde eisen.
Conclusie
Voor het aantal aanwezige kinderen en hun leeftijden worden er voldoende beroepskrachten
ingezet.
Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Bevindingen
Opvang in groepen
De buitenschoolse opvang bestaat uit 1 basisgroep met maximaal 22 kinderen in de leeftijd van 4
tot en met 12 jaar. De maximale groepsgrootte voldoet aan de gestelde eisen.
Conclusie
De stabiliteit van de opvang voor kinderen voldoet aan de getoetste eisen.
Gebruikte bronnen









Vragenlijst houder en/of locatieverantwoordelijke
Personenregister Kinderopvang
Website
Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten
Presentielijsten (27 mei 2021 en week 18, 19 en 20)
Personeelsrooster (27 mei 2021 en week 18, 19 en 20)
Pedagogisch werkplan (geen datum of versienummer)
Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s)
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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)

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 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 )
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
Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgen omen 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 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.
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(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; 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 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 buitenschoolse opvang maximaal e en derde deel van het totaal minimaal aantal op
het kindercentrum in te zetten beroepskrachten bestaat uit beroepskrachten in opleiding of
stagiairs. Het minimaal op het kindercentrum in te zetten aantal beroepskrachten wordt gevormd
door de optelsom van het op grond van artikel 16 van het Besluit kwaliteit kinderopvang minimaal
aantal in te zetten beroepskrachten op de afzonderlijke basisgroepen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2, 3, 4 en 8 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)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening

: Het Christal

Website

: http://w ww.koalah.nl

Vestigingsnummer KvK

: 000024566977

Aantal kindplaatsen

: 22

Gegevens houder
Naam houder

: Stichting KOALAH

Adres houder

: Burg de Beaufortweg 16

Postcode en plaats

: 3833 AG Leusden

Website

: www.koalah.nl

KvK nummer

: 32136645

Aansluiting geschillencommissie

: Ja

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD

: GGD regio Utrecht

Adres

: Postbus 51

Postcode en plaats

: 3700 AB ZEIST

Telefoonnummer

: 030-6086086

Onderzoek uitgevoerd door

: H. Duinkerken

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente

: Leusden

Adres

: Postbus 150

Postcode en plaats

: 3830 AD LEUSDEN

Planning
Datum inspectie

: 27-05-2021

Opstellen concept inspectierapport

: 10-06-2021

Zienswijze houder

: 14-06-2021

Vaststelling inspectierapport

: 15-06-2021
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Verzenden inspectierapport naar houder

: 16-06-2021

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 16-06-2021

Openbaar maken inspectierapport

: 16-06-2021
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
“Met interesse hebben we van de inhoud van dit rapport kennisgenomen. De positieve bevindingen
van de inspecteur stemmen ons dankbaar.”

12 van 12
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 27-05-2021
Het C hristal te Leusden

