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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 het kader van het risico gestuurd toezicht heeft de inspectie zich primair gericht op de kwaliteit
van de dagelijkse praktijk aangevuld met nieuwe voorwaarden als gevolg van wijzigingen in de Wet
Kinderopvang en peuterspeelzalen.
Tevens is in dit onderzoek de overtredingen, geconstateerd bij het jaarlijks onderzoek d.d. 22-052017 op de domeinen Pedagogisch klimaat en Accommodatie en inrichting opnieuw beoordeeld. De
gemeente Schiedam heeft hiervoor d.d. 27-09-2017 aan de houder een waarschuwing gestuurd,
met kenmerk 17UIT11522.
Het hoofdstuk ‘overzicht getoetste inspectie-items’ geeft een duidelijk beeld welke voorwaarden
zijn beoordeeld tijdens dit onderzoek.
Er zijn vooraf geen documenten opgevraagd.
Beschouwing
Feiten over buitenschoolse opvang IKC Kethel
Buitenschoolse opvang IKC Kethel maakt deel uit van kinderopvangorganisatie UN1EK
kinderopvang B.V. De organisatie heeft meerdere kinderopvanglocaties in de regio. De
buitenschoolse opvang is gehuisvest in een kerk gelegen aan de overkant van basisschool Kethel,
waarmee het samen met peuterspeelzaal Kethel een Integraal kindcentrum (IKC) vormt. Er worden
40 kinderen opgevangen in de leeftijd van 4-12 jaar op de maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag. Op woensdag worden de kinderen opgevangen bij buitenschoolse opvang IKC De Ark.
Per januari 2016, heeft er een houderwijziging plaatsgevonden. KomKids Kinderopvang BV
exploiteerde op deze locatie vanaf oktober 2015 tot en met december 2015 de buitenschoolse
opvang KethelKids.
Inspectiegeschiedenis
De afgelopen jaren hebben de volgende inspecties plaatsgevonden:
22-05-2017: Jaarlijks onderzoek. Hierbij zijn overtredingen geconstateerd op de domeinen
Pedagogisch klimaat en Accommodatie en inrichting.
02-02-2016: Onderzoek na registratie. Hierbij zijn geen overtredingen geconstateerd. Wel is er een
aandachtspunt benoemd met betrekking tot de inrichting van de binnenruimte.
30-11-2015: Incidenteel onderzoek naar aanleiding van houderwijziging.
19-10-2015: Onderzoek voor registratie: Opname in het Landelijk Register Kinderopvang en
Peuterspeelzalen. De locatie staat geregistreerd onder de naam KethelKids van KomKids
Kinderopvang B.V.
Bevindingen op hoofdlijnen
Er heerst een open ontspannen sfeer in de buitenschoolse opvang.
Tijdens het inspectiebezoek heeft de toezichthouder geconcludeerd dat de pedagogische praktijk
voldoende op orde is.
De overtredingen die bij het jaarlijks onderzoek d.d. 22-05-2017 zijn geconstateerd zijn
opgeheven.
De houder voldoet echter niet aan alle voorwaarden die tijdens het huidige onderzoek zijn
beoordeeld. Er is een overtreding geconstateerd op het domein Personeel en Groepen.
De bevindingen worden nader toegelicht bij de betreffende domeinen.
Advies aan College van B&W
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid.
Er is een overtreding geconstateerd op het domein Personeel en groepen.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat

Pedagogisch beleid
Kinderopvangorganisatie UN1EK onderwijs en opvang hanteert een algemeen pedagogisch
beleidsplan. Daarnaast heeft elke locatie een pedagogisch werkplan.
Het algemeen pedagogisch beleidsplan is bij eerdere inspecties beoordeeld en voldoet aan de
voorwaarden. Het pedagogisch locatiewerkplan is tijdens dit onderzoek ingezien en voldoet
eveneens aan de voorwaarden. In het pedagogisch beleidsplan en locatiewerkplan is onder meer
het volgende beschreven:

een in duidelijke en observeerbare termen beschreven wijze waarop invulling wordt gegeven
aan aspecten van verantwoorde buitenschoolse opvang;

in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de werkwijze, de maximale
omvang en de leeftijdsopbouw van de basisgroep;

een concrete beschrijving van de wijze waarop de ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en
gestimuleerd;

een concrete beschrijving van de wijze waarop de mentor de verkregen informatie over de
ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders bespreekt;

een concrete beschrijving van de taken die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en
vrijwilligers in de dagopvang kunnen uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid.
De overtreding geconstateerd bij het jaarlijks onderzoek d.d. 11-05-2017 is hiermee opgeheven.
Verantwoorde buitenschoolse opvang
Tijdens de observaties van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het
veldinstrument observatie pedagogische praktijk 4-12 jaar (versie januari 2015) met de daarin
opgenomen indicatoren. De teksten van de gedragsbeschrijvingen van de pedagogische praktijk uit
het veldinstrument zijn cursief gedrukt.
Alle basisdoelen zijn beoordeeld. Hieronder zijn slechts een paar voorbeelden uitgewerkt van
situaties die zich voordeden tijdens de observatie.
De observatie heeft plaats gevonden tijdens het ophalen van de kinderen van school, eet en
drinkmoment, vrij spel binnen en buitenspelen.
Emotionele veiligheid
Indicator: De beroepskrachten communiceren met de kinderen.
Elk kind wordt individueel begroet, op school of bij binnenkomst; beroepskrachten doen dit op een
enthousiaste en persoonlijke manier.
Observatie:
De beroepskrachten halen de kinderen uit school. Ze wachten op de kinderen in de hal van de
school. Alle kinderen melden zich bij de beroepskrachten en deze begroeten de kinderen op een
warme en enthousiaste manier. Met sommige kinderen worden wat persoonlijke dingen besproken.
Als alle kinderen er zijn, lopen zij gezamenlijk naar de buitenschoolse opvang, die gevestigd is aan
de overkant van de school.
Indicator: Er heerst een ontspannen, open sfeer in de groep.
Er is een aangename sfeer in de groep. De meeste kinderen tonen in hun gedrag dat ze zich op
hun gemak voelen.
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Observatie:
Wanneer de kinderen op de buitenschoolse opvang aankomen, is het duidelijk te zien dat er een
dagelijkse, voor de kinderen vertrouwde, routine is bij binnenkomst. De kinderen halen wat te eten
en zoeken een plekje aan een tafel. De 8+-ers hebben een eigen ruimte waar ze kunnen zitten. Er
wordt gezellig onderling gekletst en ook met de beroepskrachten maken de kinderen makkelijk
contact. De sfeer is ongedwongen.
Persoonlijke competentie
Indicator: Kinderen hebben de mogelijkheid om (leer)ervaringen op te doen dankzij de groep,
spelmateriaal, activiteitenaanbod en inrichting.
Kinderen gaan dagelijks naar buiten. In de buitenruimte is spelmateriaal aanwezig dat aanzet tot
individueel en gezamenlijk spel.
Observatie:
De 2 groepen gaan gezamenlijk naar het speelplein van de school. Er is voldoende spelmateriaal
aanwezig voor alle leeftijden. Kinderen zijn bijvoorbeeld aan het klimmen, zijn samen aan het
spelen in de zandbak en er wordt samen gevoetbald in de aanwezige 'voetbalbak' op het
schoolplein.
Tijdens het onderzoek is gebleken dat de houder zorg draagt voor het bieden van verantwoorde
kinderopvang. Hiermee wordt voldaan aan de voorschriften.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke

Interview (Beroepskrachten)

Observaties

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch werkplan

Notulen teamoverleg
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Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag
De gecontroleerde medewerkers zijn in het bezit van een VOG welke voldoet aan de voorschriften.
Zij dienen uiterlijk 1 juli 2018 ingeschreven en aan de houder gekoppeld te zijn in het PRK.
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen
De door de toezichthouder gecontroleerde beroepskrachten beschikken over een passende
beroepskwalificatie. Hiermee wordt voldaan aan de voorschriften.
Aantal beroepskrachten
Op basis van het gesprek met de beroepskracht, concludeert de toezichthouder dat er niet wordt
afgeweken van de beroepskracht-kind-ratio. Derhalve is het volgende item niet beoordeeld:
Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt
afgeweken van de beroepskracht-kindratio.
Middels een steekproef over de weken 8 - 12 2018 is geconstateerd dat de beroepskracht-kindratio
voor de naschoolse opvang voldoet aan de voorschriften.
Dit geldt echter niet voor de voorschoolse opvang. De 2 basisgroepen worden dan samengevoegd.
Uit de kind aanwezigheidslijsten blijkt het volgende:
Groep
Piranha's
Pythons
Piranha's
Pythons
Piranha's
Pythons
Piranha's
Pythons
Piranha's
Pythons

Datum

Leeftijd
kinderen

+

22-02-2018

4-13 jaar

+

08-03-2018

4-13 jaar

+

15-03-2018

+
+

Aantal
aanwezige
kinderen
16

Aantal aanwezige
beroepskrachten

Aantal benodigde
beroepskrachten

1

2

13

1

2

4-13 jaar

11

1

2

19-03-2018

4-13 jaar

15

1

2

20-03-2018

4-13 jaar

14

1

2

Er worden onvoldoende beroepskrachten ingezet voor het aantal kinderen dat wordt opgevangen.
Hiermee wordt niet voldaan aan de voorschriften.
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is
voldaan.
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De verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal
aanwezige kinderen in een basisgroep (beroepskracht-kindratio) wordt bepaald op grond van
tabel 2 in bijlage 1a, onderdeel b bij het besluit en de daarbij behorende rekenregels.
Gebruik kan worden gemaakt van de rekentool op de website www.1ratio.nl
In afwijking hiervan kunnen voor en na de dagelijkse schooltijd alsmede gedurende vrije
middagen van de basisschool voor ten hoogste een half uur per dag minder beroepskrachten
worden ingezet, met dien verstande dat ten minste de helft van het aantal beroepskrachten
wordt ingezet.
Indien bij buitenschoolse opvang per dag ten minste tien aaneengesloten uren opvang wordt
geboden, kunnen, op vrije dagen van de basisschool of tijdens de schoolvakanties, in
afwijking van het aantal minimaal in te zetten beroepskrachten, voor ten hoogste drie uren
per dag minder beroepskrachten worden ingezet. Dit met inachtneming van de in het
pedagogisch beleidsplan vastgestelde tijden waarop minder beroepskrachten kunnen worden
ingezet dan minimaal vereist op grond van de beroepskracht-kindratio alsmede de tijden
waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken.
Gedurende de uren dat minder beroepskrachten worden ingezet wordt ten minste de helft
van het aantal vereiste beroepskrachten ingezet. De afwijkende inzet kan op de dagen van
de week verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3a en 16 lid 1, 2 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang)

Stabiliteit van de opvang voor kinderen
De buitenschoolse opvang bestaat uit 2 basisgroepen.
Groep
Leeftijd
Maximaal aantal kinderen
Piranha's
4 - 8 jaar
20
Pythons
8 - 13 jaar
20
Omvang en samenstelling van de groep voldoen aan de voorschriften.
De kinderen worden in de eigen basisgroep opgevangen. Op minder drukke dagen worden de
basisgroepen samengevoegd.
De houder heeft de ouders ingelicht over de basisgroep en de beroepskrachten van het kind.
Ieder kind heeft een mentor welke de ontwikkelingen van het kind periodiek met de ouders
bespreekt. De mentor is tevens het aanspreekpunt voor de ouders en het voor vragen over
ontwikkeling en welbevinden van het kind.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke

Interview (Beroepskrachten)

Verklaringen omtrent het gedrag

Diploma's beroepskrachten

Plaatsingslijsten

Presentielijsten

Personeelsrooster
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Veiligheid en gezondheid

Veiligheids- en gezondheidsbeleid
Kinderopvangorganisatie UN1EK Kinderopvang, heeft een algemeen Veiligheids- en
gezondheidsbeleid opgesteld. Hierin is onder meer het volgende beschreven:





een concrete beschrijving van de wijze waarop de houder er zorg voor draagt dat het
veiligheids- en gezondheidsbeleid samen met de beroepskrachten een continue proces is van
het vormen van beleid, implementeren, evalueren en actualiseren;
een beschrijving in algemene zin van de wijze waarop kinderen wordt geleerd om te gaan met
risico’s waarvan de gevolgen voor de veiligheid en gezondheid van kinderen beperkt zijn en
welke derhalve niet zijn aan te merken als voornaamste risico’s met grote gevolgen
betreffende veiligheid en gezondheid en als risico op grensoverschrijdend gedrag;
een concrete beschrijving van de wijze waarop de houder er zorg voor draagt dat het actuele
veiligheids- en gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan inzichtelijk zijn voor de
beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders.

Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke

Interview (Beroepskrachten)

Observaties

Risico-inventarisatie veiligheid

Risico-inventarisatie gezondheid

Actieplan veiligheid

Actieplan gezondheid

Huisregels/groepsregels

Veiligheids- en gezondheidsbeleid UN1EK Kinderopvang.
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Accommodatie

Eisen aan ruimtes
De buitenschoolse opvang kan binnen de kerk gebruik maken van één grote groepsruimte,
waarvan 2 ruimten gemaakt kunnen worden door middel van een schuifwand. Daarnaast maakt de
buitenschoolse opvang gebruik van de gang en een vergaderruimte van de kerk. Bij elkaar is dit
ruim voldoende m² voor de opvang van 40 kinderen.
Tijdens het inspectie-onderzoek d.d. 22-05-2017 heeft de toezichthouder geconstateerd dat de
groepsruimten niet passend zijn ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de
op te vangen kinderen.
Tijdens het huidige inspectiebezoek heeft de toezichthouder opgemerkt dat de houder
inspanningen heeft verricht om hier verbetering in aan te brengen. Samen met de kinderen is
gekeken waar behoefte aan is en wat mogelijk is in de ruimte. De schuifwand wordt nu gedeeltelijk
dichtgeschoven, zodat de 8+-ers een eigen ruimte kunnen creëren. Er wordt tijdens de
buitenschoolse opvang een bank in geschoven en een kast met spellen voor de oudere kinderen.
Tafels kunnen aan de kant worden geschoven en er is een kleed aanwezig wanneer kinderen
bijvoorbeeld met Kapla op de grond willen spelen.
Hiermee is de overtreding geconstateerd tijden het jaarlijkse onderzoek in 2017 opgeheven.
Gebruikte bronnen:

Observaties

9 van 14
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 20-03-2018
IKC Kethel te Schiedam

Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de
mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind met de ouders bespreekt en de
wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke beroepskracht de mentor is
van het kind.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2b Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving de wijze waarop
bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders
worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2c Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de tijden
waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal
aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en
wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimum aantal
beroepskrachten op grond van de beroepskracht-kindratio kan op de dagen van de week
verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3a en 16 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de taken
die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de buitenschoolse opvang kunnen
uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3e Besluit kwaliteit kinderopvang)

Verantwoorde buitenschoolse opvang
In het kader van het bieden van verantwoorde buitenschoolse opvang, draagt de houder 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
De houder en de personen werkzaam bij een onderneming waarmee de houder het kindercentrum
exploiteert, zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven vanaf 1 maart
2013.
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang)
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Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is aan de
houder van een kindercentrum overgelegd, voordat deze persoon zijn werkzaamheden aanvangt.
De verklaring omtrent het gedrag is bij aanvang van de werkzaamheden niet ouder dan twee
maanden.
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang)

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen
Beroepskrachten en beroepskrachten meertalige buitenschoolse opvang beschikken over een voor
de werkzaamheden passende opleiding en bewijsstukken. De beroepskwalificatie-eisen en
bewijsstukken die voor beroepskrachten worden genoemd in de meest recent aangevangen cao
kinderopvang en de cao welzijn en maatschappelijke dienstverlening (cao sociaal werk), worden
aangemerkt als beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken voor een passende opleiding.
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)

Aantal beroepskrachten
De verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige
kinderen in een basisgroep (beroepskracht-kindratio) wordt bepaald op grond van tabel 2 in bijlage
1a, onderdeel b bij het besluit en de daarbij behorende rekenregels.
Gebruik kan worden gemaakt van de rekentool op de website www.1ratio.nl
In afwijking hiervan kunnen voor en na de dagelijkse schooltijd alsmede gedurende vrije middagen
van de basisschool voor ten hoogste een half uur per dag minder beroepskrachten worden ingezet,
met dien verstande dat ten minste de helft van het aantal beroepskrachten wordt ingezet.
Indien bij buitenschoolse opvang per dag ten minste tien aaneengesloten uren opvang wordt
geboden, kunnen, op vrije dagen van de basisschool of tijdens de schoolvakanties, in afwijking van
het aantal minimaal in te zetten beroepskrachten, voor ten hoogste drie uren per dag minder
beroepskrachten worden ingezet. Dit met inachtneming van de in het pedagogisch beleidsplan
vastgestelde tijden waarop minder beroepskrachten kunnen worden ingezet dan minimaal vereist
op grond van de beroepskracht-kindratio alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan
wordt afgeweken.
Gedurende de uren dat minder beroepskrachten worden ingezet wordt ten minste de helft van het
aantal vereiste beroepskrachten ingezet. De afwijkende inzet kan op de dagen van de week
verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3a en 16 lid 1, 2 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang)

Indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de basisgroep
verlaten, leidt dit niet tot een verlaging van het totaal aantal 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 3 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Indien op grond van de benodigde beroepskracht-kindratio slechts één beroepskracht in het
kindercentrum aanwezig is, is tevens een volwassene beschikbaar die telefonisch bereikbaar is en
die binnen vijftien minuten in het kindercentrum aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit. De
houder informeert de bij het kindercentrum werkzame personen over de naam en het
telefoonnummer van deze persoon.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang)
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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 1a, onderdeel b van het Besluit kwaliteit kinderopvang.
Het vereiste van opvang in één basisgroep geldt niet:
- indien kinderen bij activiteiten als beschreven in het pedagogisch beleidsplan de basisgroep
verlaten;
- indien met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders het kind gedurende een
tussen houder en ouders overeengekomen periode worden opgevangen in één andere basisgroep
dan de vaste basisgroep.
De eis ten aanzien van de maximale groepsgrootte geldt niet indien kinderen bij activiteiten als
beschreven in het pedagogisch beleidsplan de groep verlaten.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en
bespreekt, indien wenselijk, de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Tevens is de
mentor voor de ouders en het kind aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het
welbevinden van het kind.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Veiligheid en gezondheid
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder 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)

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de
houder er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en gezondheidsbeleid en de evaluaties
daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiairs,
vrijwilligers en ouders.
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3e Besluit kwaliteit kinderopvang)

De houder 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 8
Regeling Wet kinderopvang; bijlage bij de Aanwijzing van geregistreerde certificaten voor de kinderopvang
inzake het met goed gevolg afgesloten onderricht dat in elk geval het verlenen van eerste hulp aan kinderen
omvat)

Accommodatie
Eisen aan ruimtes
De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden
opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en
de leeftijd van de op te vangen kinderen.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Vestigingsnummer KvK
Aantal kindplaatsen

:
:
:
:

IKC Kethel
http://www.UN1EK.nl
000034155945
40

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

:
:
:
:
:

UN1EK kinderopvang B.V.
Postbus 3014
3130CA Vlaardingen
24416445
Ja

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

:
:
:
:
:

GGD Rotterdam-Rijnmond
Postbus 70014
3000KS ROTTERDAM
010 4984015
H. Schaapman

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Schiedam
: Postbus 1501
: 3100EA SCHIEDAM

Gegevens toezicht

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

:
:
:
:
:
:

20-03-2018
01-05-2018
16-05-2018
17-05-2018
17-05-2018
17-05-2018

: 17-05-2018
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
De reactie houder:
De directeur van het IKC staat niet op het rooster benoemd, maar fungeert wel als achterwacht, is
zo veel als mogelijk aanwezig op de groep en is ten alle tijden bereikbaar voor de pedagogisch
medewerkers.
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