
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Inspectierapport 
Kinderopvang de Sleutel (BSO) 
Groningenhof 4 

5709CA Helmond 
Registratienummer 130158525 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Toezichthouder:   GGD Brabant-Zuidoost 
In opdracht van gemeente:  Helmond 

Datum inspectie:    21-02-2017 
Type onderzoek :   Jaarlijks onderzoek 
Status:     Definitief 
Datum vaststelling inspectierapport: 13-03-2017 

 



 

2 van 18 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 21-02-2017 
Kinderopvang de Sleutel te Helmond 

Inhoudsopgave 

Inhoudsopgave ................................................................................................................... 2 

Het onderzoek ................................................................................................................. 3 

Observaties en bevindingen .............................................................................................. 6 

Overzicht getoetste inspectie-items .................................................................................. 13 

Gegevens voorziening ..................................................................................................... 17 

Gegevens toezicht .......................................................................................................... 17 

Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum .......................................................................... 18 



 

3 van 18 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 21-02-2017 
Kinderopvang de Sleutel te Helmond 

Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 

 
Beschouwing 
Kinderopvang De Sleutel is een kleinschalige particuliere onderneming in de wijk Rijpelberg in 
Helmond. De Sleutel biedt sinds november 2005 buitenschoolse opvang (BSO), voorschoolse 

opvang (VSO) en vakantie-opvang. BSO De Sleutel was gevestigd in een voormalig winkelpand aan 
het Utrechtplein 4a. Er werd op die locatie geen dagopvang aangeboden. 
  
Op 31 augustus 2015 Kinderopvang de Sleutel van start gegaan op de nieuwe locatie aan de 
Groningenhof 4. Een deel van het voormalige gebouw van basisschool De Rakt is verbouwd en 
aangepast voor zowel dagopvang als buitenschoolse opvang. 
  

De BSO bestaat uit twee basisgroepen voor in totaal maximaal 38 kinderen tussen 4 en 13 jaar. 

  
Dagopvang De Sleutel bestaat uit een verticale stamgroep voor kinderen tussen 0 en 4 jaar. Er zijn 
maximaal 12 kindplaatsen op deze dagopvanggroep. 
  
Inspectiegeschiedenis 

2014: 
Overtredingen geconstateerd op: 
 het domein Personeel en groepen 
 het domein Ouderrecht 
  
2015 nader onderzoek: 
 overtreding domein Ouderrecht 

 overtreding personeel en groepen opgelost 
  
2015 jaarlijks onderzoek, overtredingen geconstateerd op: 
 het domein Pedagogisch klimaat 
 het domein Personeel en groepen 
 het domein Ouderrecht 

 2 aandachtspunten op het domein ouderrecht waarop een verbetertraject diende te worden 

uitgezet. 
 1 overtreding op de inhoud van het Pedagogisch beleidsplan en 2 overtredingen op het Plan 

van aanpak (domein Veiligheid en gezondheid) werden door middel van Overleg en overreding, 
tijdens de looptijd van het inspectierapport, opgelost. 

  
2016 nader onderzoek:  

 betreffende pedagogisch beleidsplan en domein personeel en groepen, geen overtredingen 
  
2016 jaarlijks onderzoek, overtredingen geconstateerd op: 
 het domein Veiligheid en gezondheid 
 aandachtspunten geconstateerd op de items Opvang in groepen, Beroepskracht-kindratio, 

Meldcode kindermishandeling en Oudercommissie, waarop een verbetertraject uitgezet diende 
te worden. 

  
2016 nader onderzoek: 
 geen overtredingen 

  
Huidige inspectie 
Pedagogisch klimaat: 
 Pedagogische praktijk, laat een voldoende beeld zien, de leidsters zijn bekend met de 

kinderen, de kinderen zijn vrij genoeg om zelf te bepalen wanneer ze steun wensen van de 
beroepskrachten. 
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Personeel en groepen:  
 De VOG's van de aanwezige beroepskrachten voldoen; 

 De diploma's van de aanwezige beroepskrachten voldoen; 
 De beroepskracht-kindratio is niet in orde. 
  

Veiligheid en gezondheid: 
 De meldcode is bekend bij beroepskrachten; 
  
Ouderrecht 
 De houder verstrekt informatie aan de ouders. 
  
Conclusie  

Tijdens het huidige onaangekondigde onderzoek bij Kinderopvang BSO de Sleutel is 
geconstateerd dat de getoetste voorwaarden niet volledig voldoen aan de Wet Kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 
  
De toelichting op de bevindingen van de toezichthouder kunt u lezen in het vervolg van dit rapport. 
Aan het einde van dit rapport treft u een overzicht aan van de inspectie-items die zijn beoordeeld. 
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Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen met betrekking tot het domein ‘pedagogisch klimaat’. 
Binnen dit domein worden de volgende onderdelen getoetst 
 Pedagogisch beleid 
 Pedagogische praktijk 

  
Voor de beoordeling van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het 
‘Veldinstrument observatie pedagogische praktijk, versie december 2014’. 
  
Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke 
criteria. 

  

 
Pedagogisch beleid 
Kinderopvang De Sleutel heeft voor de buitenschoolse opvang een Pedagogisch beleidsplan van 
januari 2016. 
  
Het Pedagogisch beleidsplan bevat onder andere: 
 de maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroep; 

 4 pedagogische competenties en een uitwerking hiervan; 
 open deuren beleid; 
 achterwachtregeling; 
 wenbeleid; 
 klachtenregeling; 
 inzet van vrijwilligers; 

 gebruik van extra dagdelen. 
De administratief medewerker geeft aan dat de beleidsplannen van 2017 nog niet gereed zijn en 
dat er kleine wijzigingen doorgevoerd zullen worden t.a.v. de leeftijdsindeling van de groepen.  

  
Conclusie: 
Het pedagogisch beleidsplan voldoet aan de wettelijke eisen. 
 

 
Pedagogische praktijk 
Het pedagogisch beleidsplan en het pedagogisch handelen worden tijdens teamoverleggen 
besproken. 
  
Conclusie: 
De houder draagt zorg voor de uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 

  
Tijdens de pedagogische observatie beoordeelt de toezichthouder of bij buitenschoolse opvang de 
Sleutel de vier basisdoelen (emotionele veiligheid, persoonlijke competentie, sociale competentie, 
overdracht van normen en waarden) uit de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 
worden gewaarborgd. 
  

Onderstaande beschrijvingen en voorbeelden dienen ter illustratie van de conclusies per basisdoel. 

  
De beoordeling van de pedagogische praktijk is gebaseerd op observaties in de groep tijdens het 
binnenkomen en het vrij spel. 
  
Emotionele veiligheid 
‘Het bieden van emotionele veiligheid is van primair belang. Het draagt bij aan het welbevinden 

van het kind en het realiseren van de andere pedagogische doelstellingen. Als een kind zich veilig 
voelt, gaat het op ontdekking en durft het nieuwe uitdagingen aan te gaan. Het kind ontwikkelt 
zelfvertrouwen en er kan innerlijke groei plaatsvinden door positieve ervaringen'. 
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De beroepskrachten communiceren met de kinderen. 

De kinderen worden bij aankomst uit school door de beroepskrachten en stagiaires begroet. 
De beroepskrachten doen dit op een enthousiaste manier. De kinderen worden uitgenodigd om 
samen een worstenbroodjes en/of een cracker te eten. 

  
De beroepskracht observeert de kinderen en kan hierdoor inspelen op signalen van kinderen. De 
beroepskracht heeft aandacht voor het welbevinden van het kind. 
  
De beroepskrachten hebben een vertrouwde relatie met de kinderen. 
Kinderen zoeken de beroepskracht op, zij delen hun belevenissen van de dag met de 
beroepskracht. De interacties tussen beroepskracht en kinderen zijn vriendelijk en hartelijk. 

  
Conclusie: 
Uit het onderzoek blijkt dat de emotionele veiligheid voldoende wordt gewaarborgd. 
   
Persoonlijke competentie 
'Bij jonge kinderen zijn exploratie en spel de belangrijkste middelen om greep te krijgen op de 

omgeving. Door exploratie ontdekt het kind nieuwe handelingsmogelijkheden die vervolgens in spel 

worden geoefend, uitgebouwd, gevarieerd en geperfectioneerd. Exploratie en spel zijn intrinsiek 
gemotiveerd; de kwaliteit van exploratie en spel is een voorspeller van hun latere creativiteit, 
onafhankelijkheid en veerkracht'. 
  
Kinderen hebben de mogelijkheid om (leer)ervaringen op te doen dankzij de groep, spelmateriaal, 
activiteitenaanbod en inrichting: 

De beroepskracht stimuleert de kinderen om elke dag buiten te spelen. Er is voldoende 
mogelijkheid voor verschillende activiteiten tegelijkertijd uit te voeren. 
  
Conclusie: 
Uit het onderzoek blijkt dat de persoonlijke competentie voldoende wordt gewaarborgd. 
  
Sociale competentie 

'De interacties met leeftijdgenoten, het deel zijn van een groep en het deelnemen aan 
groepsgebeurtenissen biedt kinderen een leeromgeving voor het opdoen van sociale kennis en 
vaardigheden. Het samenzijn met vertrouwde pedagogisch medewerkers en bekende 
leeftijdsgenoten bevordert de ontwikkeling van relaties en bevordert dus een gevoel van veiligheid. 
Goede relaties met leeftijdsgenoten bevorderen de kwaliteit van hun uitwisselingen en van hun 

spel. In een vertrouwde groep leeftijdsgenoten kunnen kinderen gevoelens van verbondenheid en 

sociale verantwoordelijkheid ontwikkelen'. 
  
De kinderen zijn deel van de groep: 
Tijdens het vrij spel moedigt de beroepskracht gesprekjes aan tussen haarzelf en de kinderen en 
tussen de kinderen onderling. Dit doet zij door zowel te luisteren als te praten. De beroepskracht 
heeft hierbij oogcontact en stelt vragen aan de kinderen. De kinderen reageren hierop en stellen 
ook vragen aan de beroepskracht. 

  
Conclusie: 
Uit het onderzoek blijkt dat de sociale competentie voldoende wordt gewaarborgd.  
  
Overdracht van waarden en normen 
'Het gedrag van de groepsleiding speelt een cruciale rol bij de morele ontwikkeling van kinderen. 
Door de reactie van groepsleiding en de uitleg die zij daarover geven, ervaren kinderen de grenzen 

van goed en slecht, van anders, van mogen en moeten. Kinderen begrijpen beter waarom bepaald 
gedrag verwacht wordt in bepaalde situaties. Deze kennis geeft kinderen zekerheid over hun eigen 

functioneren (zelfvertrouwen) en leidt tot betere zelfsturing en sociale interactie'. 
  
Beroepskrachten vervullen een voorbeeldfunctie in spreken en handelen: 
Beroepskrachten gaan op een respectvolle manier met de kinderen om en zijn zich bewust van hun 

voorbeeldrol. Zij doen dit door de kinderen naar hun mening te vragen en actief naar hen te 
luisteren. Ook zorgen de beroepskrachten onderling voor een prettige werksfeer. 
  
Conclusie: 
Uit het onderzoek blijkt dat de overdracht van normen en waarden voldoende wordt gewaarborgd. 
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Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mw. J. Groenendijk) 

 Interview (beroepskrachten en administratief medewerker) 
 Observaties 
 Toestemmingsformulieren 

 Website (www.kinderopvangdesleutel.nl) 
 Pedagogisch beleidsplan 
 Notulen teamoverleg 
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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: 
  
 Verklaringen omtrent het gedrag 
 Beroepskwalificaties 
 Opvang in groepen 
 Beroepskracht-kindratio 

  
Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke 
criteria. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 
Tijdens de inspectie zijn de Verklaringen omtrent het gedrag (VOG's) van de aanwezige 

beroepskrachten en stagiaires beoordeeld. 

  
Conclusie: 
Deze verklaringen omtrent het gedrag voldoen aan de gestelde voorwaarden. 
 
 
Passende beroepskwalificatie 

Bij dit onderzoek zijn de diploma's van de aanwezige beroepskrachten beoordeeld.  
  
Conclusie: 
Deze diploma's voldoen aan de gestelde voorwaarden. 
 
 

Opvang in groepen 
BSO de Sleutel heeft twee basis(stam)groepen. 
  

 Basisgroep   Leeftijd van de kinderen   Maximaal aantal kinderen  

Onderbouw 4 - 8 jaar 20 

Bovenbouw 8 - 13 jaar 18 

  
  
Conclusie: 

Kinderen worden opgevangen in een vaste basisgroep. 
 
 
Beroepskracht-kindratio 
De beroepskracht-kindratio wordt beoordeeld volgens de rekentool op www.rijksoverheid.nl. 
  
Tijdens deze inspectie d.d. 21-02-2017 ( schooldag) is de inzet van beroepskrachten in de groep 

als volgt: 
  

Naam 
groep: 

 Datum: Aantal 
aanwezige 
kinderen 

Aantal aanwezige 
beroepskrachten: 

Aantal benodigde 
beroepskrachten: 

Bovenbouw 
Bikkels 

21-02-
2017 

15 2 2 

Onderbouw 
Yonkees 

21-2-
2017 

16 1+1 + stagiaire 2 

  
Een van de stagiaires heeft reeds haar MBO diploma, en wordt ad hoc ingezet als beroepskracht. 
waardoor er op het moment van de inspectie wordt voldaan aan de beroepskracht 
kindratio. De houder heeft het oproepcontract van deze nieuwe medewerker nagestuurd aan de 
toezichthouder.  
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De toezichthouder heeft samen met de administratief medewerker de planningen tot januari 2017 
nagekeken en heeft samen structurele overtredingen van de beroepskracht kindratio geconstateerd 

(met name op dinsdagmiddag). Stagiaires werden meegerekend in de beroepskracht kindratio. 
  
Houder heeft geregeld dat een andere volwassene aanwezig of telefonisch bereikbaar is volgens de 

geldende regels als slechts één beroepskracht op de locatie aanwezig is. 
   
Conclusie: 
Houder zorgt niet ten alle tijde voor inzet van voldoende medewerkers gezien leeftijd en aantal 
kinderen in de groep. Hiermee wordt niet voldaan aan de beroepskracht-kindratio. 
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 

voldaan. 
 

 
 

 De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig 
aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste: 
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 4 jaar.  

- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar.  
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal 
beroepskrachten berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 3 en 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen)   
OF 
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig 
aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste: 

- 2 beroepskrachten en een extra volwassene per 30 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 
8 jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 4 en 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen)  
   

 
 

Gebruikte bronnen: 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mw. J. Groenendijk) 
 Interview (beroepskrachten en administratief medewerker) 
 Observaties 
 Toestemmingsformulieren 
 Verklaringen omtrent het gedrag 

 Diploma's beroepskrachten 
 Arbeidscontracten 
 Presentielijsten 
 Personeelsrooster 
 Notulen teamoverleg 
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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: 
 Meldcode kindermishandeling 
  
Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke 
criteria. 
  

 
Meldcode kindermishandeling 
Kindercentrum de Sleutel gebruikt de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de 
kinderopvang, versie oktober 2015, die is gebaseerd op de Basis meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 
  
De houder is de aandachtfunctionaris kindermishandeling. 

   

De houder besteedt aandacht aan de meldcode bijvoorbeeld tijdens teamvergaderingen. 
  
De beroepskrachten zijn op de hoogte van de inhoud en het gebruik van de meldcode. 
Verdieping in de wettelijke meldplicht blijft noodzakelijk. 
   
Conclusie: 

De vastgestelde meldcode voldoet aan de beschreven eisen. De houder bevordert de kennis en het 
gebruik van de meldcode en de wettelijke meldplicht. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mw. J. Groenendijk) 
 Interview (beroepskrachten en administratief medewerker) 

 Observaties 
 Meldcode kindermishandeling 
 Notulen teamoverleg 
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Ouderrecht 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'Ouderrecht'. 

Binnen dit domein wordt het volgende onderdeel getoetst:  
 Informatie 
  
Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke 
criteria. 
  

 
Informatie 
De houder informeert ouders over het te voeren beleid door middel van: 
 de website www.kinderopvangdesleutel.nl 
 het intakegesprek 
 telefonische informatie 
 e-mail 

 nieuwsbrieven 

Het meest recente inspectierapport is via de website van het kindercentrum inzichtelijk. Vanuit het 
tabblad Info voor ouders/GGD inspectierapporten is een link beschikbaar naar het rapport. 
  
Conclusie:  
De houder voldoet voor de getoetste voorwaarden aan de wettelijke eisen. 
 

 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mw. J. Groenendijk) 
 Interview (beroepskrachten en administratief medewerker) 
 Website (www.kinderopvangdesleutel.nl) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum 
kenmerkende visie op de omgang met kinderen is beschreven. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van: de 
wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de mogelijkheden voor 
kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie en de wijze waarop de 
overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
werkwijze, de maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de basisgroep. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub b Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
(spel)activiteiten die kinderen buiten de basisgroepen kunnen verrichten. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub c Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Bij activiteiten in groepen groter dan dertig kinderen besteedt de houder in het pedagogisch 
beleidsplan aantoonbaar extra aandacht aan de omgang met de basisgroep. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 en 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 7 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving hoe 
beroepskrachten bij hun werkzaamheden worden ondersteund door andere volwassenen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub d Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving hoe 
ondersteuning is vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub g en art 6 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving hoe 
ondersteuning is vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum wordt 

ingezet in afwijking van de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub g en art 6 lid 9 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
wijze waarop kinderen kunnen wennen aan een nieuwe basisgroep waarin zij zullen worden 
opgevangen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub e Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van het 
beleid ten aanzien van het gebruik maken van kinderopvang gedurende extra dagdelen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub f Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Indien meertalige opvang wordt verzorgd bevat het pedagogisch beleidsplan in duidelijke en 
observeerbare termen een beschrijving van de wijze waarop meertalige buitenschoolse opvang in 

het kindercentrum wordt vormgegeven. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub k Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Pedagogische praktijk 

De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
persoonlijke competentie te komen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
sociale competentie te komen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum 

exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven na 1 maart 

2013. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang 
van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee 
maanden. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger is niet ouder dan 
twee jaar. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 en 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Opvang in groepen 

De opvang vindt plaats in basisgroepen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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De basisgroep bestaat uit maximaal twintig kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot de leeftijd waarop 
het basisonderwijs voor die kinderen eindigt. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)   
OF 
De basisgroep bestaat uit maximaal dertig kinderen in de leeftijd van 8 jaar tot de leeftijd waarop 

het basisonderwijs voor die kinderen eindigt. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Beroepskracht-kindratio 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste: 
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 4 jaar.  
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar.  
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten 
berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 3 en 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen)   

OF 
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste: 
- 2 beroepskrachten en een extra volwassene per 30 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 
jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 4 en 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder heeft geregeld dat een andere volwassene telefonisch bereikbaar is en binnen 15 
minuten aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit, indien conform de beroepskracht-kindratio 
slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Bij buitenschoolse opvang gedurende schooldagen kunnen ten hoogste een half uur per dag minder 
beroepskrachten ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kindratio vereist is. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Bij buitenschoolse opvang gedurende vrije dagen kunnen ten hoogste drie uur per dag minder 
beroepskrachten ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kindratio vereist is. Deze inzet 

betreft de tijd voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens de voor dat kindercentrum gebruikelijke 
middagpauze. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De afwijking op vrije dagen of tijdens schoolvakanties betreft maximaal anderhalf aaneengesloten 
uren voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens de voor dat kindercentrum gebruikelijke middagpauze 
gedurende maximaal twee uur aaneengesloten. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt 
afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Indien als gevolg van het afwijken van de beroepskracht-kindratio slechts één beroepskracht in het 
kindercentrum ingezet wordt, dan is er ten minste één andere volwassene in het kindercentrum 
aanwezig. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 9 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Veiligheid en gezondheid 

Meldcode kindermishandeling 

De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld die ten minste de volgende 
elementen bevat: 
- een stappenplan voor het omgaan met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 

- toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen; 
- specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld; 
- specifieke aandacht voor de wijze waarop personeel moet omgaan met vertrouwelijke gegevens. 
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2a Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder handelt overeenkomstig de wettelijke meldplicht en bevordert de kennis en het gebruik 

ervan. 
(art 1.51b en 1.51c Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

 

Ouderrecht 

Informatie 

De houder informeert ouders en een ieder die daarom verzoekt over het te voeren beleid. 
(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder informeert ouders en personeel over het inspectierapport door het zo spoedig mogelijk 
na ontvangst op de eigen website te plaatsen. Indien geen website aanwezig is legt de houder een 
afschrift van het inspectierapport op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats. 
(art 1.54 lid 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder brengt de klachtenregeling, alsmede wijzigingen daarvan, op passende wijze onder de 
aandacht van ouders. 
(art 1.57b lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder brengt de mogelijkheid om geschillen aan de geschillencommissie voor te leggen op 
passende wijze onder de aandacht van ouders. 
(art 1.57c lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder brengt, indien een jaarverslag klachten vereist is, het jaarverslag van het afgelopen jaar 
tijdig en op passende wijze onder de aandacht van de ouders. 
(art 1.57b lid 4, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kinderopvang de Sleutel 

Website : http://www.bsodesleutel.nl 
Aantal kindplaatsen : 38 
 
Gegevens houder 
Naam houder : J. Groenendijk 
KvK nummer : 17179725 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Brabant-Zuidoost 
Adres : Postbus 8684 
Postcode en plaats : 5605KR EINDHOVEN 
Telefoonnummer : 088 0031 377 
Onderzoek uitgevoerd door :  Sabine van der  Ploeg 

 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Helmond 
Adres : Postbus 950 
Postcode en plaats : 5700AZ HELMOND 
 
Planning 
Datum inspectie : 21-02-2017 

Opstellen concept inspectierapport : 02-03-2017 
Zienswijze houder : 13-03-2017 
Vaststelling inspectierapport : 13-03-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 15-03-2017 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 15-03-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 03-04-2017 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

Van de overtreding leidster kind ratio waren wij volledig van op de hoogte. In februari 2017 zijn er 
al twee nieuwe leidsters begonnen bij de Sleutel door de grote groei aanmeldingen. 
Deze stroom van kindgroei ging gewoon door. Helaas waren er ondertussen twee andere leidsters 

ziek geworden, waardoor we moesten roeien met de riemen die we hadden. 
Wij hebben ervoor gekozen om Patricia (onze stagiaire) op de groep te zetten omdat zij al jaren 
een vertrouwd gezicht is bij de Sleutel en een goede kracht is terwijl ze haar diploma nog moet 
halen. 
Er waren immers al twee nieuwe leidsters op de groepen en met haar erbij wilden we de kinderen 
een vast en vertrouwd gezicht geven. Helaas is dit in overtreding van de GGD maar voor ons, de 
kinderen en onze werkwijze was dit een prima tijdelijke oplossing. 

Inmiddels zijn de zieke collega’s weer (gedeeltelijk) hersteld en zijn er nog 2 nieuwe collega’s 
aangenomen. Zij komen in juni ons team versterken. 
  

De tweede onvoldoende wat betreft het pedagogisch klimaat is te wijten aan het niet kunnen 
ontspannen van mijn medewerkers tijdens de inspectie, waardoor er een hoop kwaliteit en vooral 
plezier weg viel. Ik ben er zelf ook behoorlijk van geschrokken en mijn doel is om mijn 
medewerkers op een goede en ontspannen manier voor te bereiden op de komende inspectie. 

  
Met vriendelijke groet, 
  
Jenny Groenendijk 
Houder Kinderopvang de Sleutel 
  

Kinderopvang de Sleutel 
Groningenhof 4 
5709 CA Helmond 
tel.nr. 0492-516013 
e-mail: info@kinderopvangdesleutel.nl 
website: www.kinderopvangdesleutel.nl 
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 


