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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 
In dit inspectierapport zijn niet alle kwaliteitseisen beoordeeld. Met behulp van het model 
risicoprofiel zijn de inspectieactiviteiten bepaald. Deze inspectieactiviteiten richten zich primair op 
de kwaliteit van de dagelijkse praktijk, aangevuld met aandachtspunten uit vorige inspecties. 
 
In opdracht van de gemeente Edam-Volendam worden dit jaar in verband met de wetswijzigingen 
in het kader van de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) bij alle locaties ook de items 
met betrekking tot het pedagogisch beleid en het veiligheids- en gezondheidsbeleid getoetst. 

 
Beschouwing 
 
Algemene kenmerken 
Buitenschoolse Opvang (BSO) Majest is gevestigd aan de Achterhaven 87 in Edam in een 
verenigingsgebouw waar onder andere een dansschool is gevestigd. BSO Majest beschikt over een 
eigen groepsruimte, een aangrenzende hal en een buitenspeelplaats. De opvang vindt plaats in één 
basisgroep met maximaal 20 kinderen van 4 t/m 12 jaar. 
 
De BSO is geopend van maandag t/m vrijdag. In de vakanties wordt vaak samengevoegd met de 
andere Majest-locatie in Volendam. 
 
Inspectiegeschiedenis 
Informatie over de bevindingen van voorgaande inspecties is te vinden in de inspectierapporten 
van voorgaande jaren in het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen op 
www.landelijkregisterkinderopvang.nl. 
 
Bevindingen 
Op dinsdag 4 december 2018 heeft een jaarlijks inspectiebezoek plaatsgevonden bij BSO Majest. 
Tijdens de inspectie is gesproken met de aanwezige beroepskrachten en de houder. Er is 
geobserveerd op de groep en er is een rondgang gemaakt door de opvanglocatie. Daarnaast zijn 
een aantal documenten bekeken. Na afloop van het inspectiebezoek zijn de nog benodigde 
documenten aangeleverd door de houder. De bevindingen naar aanleiding van het 
documentonderzoek en de bevindingen op locatie zijn verwerkt in dit inspectierapport. Tijdens deze 
inspectie werd na het toepassen van overleg en overreding voldaan aan alle getoetste 
voorwaarden. 

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 
 
Binnen het domein ''Pedagogisch klimaat'' is de inhoud van het pedagogisch beleid beoordeeld. 
Daarnaast is de pedagogische praktijk geobserveerd. Hierbij wordt beoordeeld of het pedagogisch 
beleid wordt uitgevoerd en of er verantwoorde kinderopvang in de zin van de Wet wordt geboden. 
  
 
Pedagogisch beleid 
 
De uitvoering van het pedagogisch beleidsplan 
 
De houder draagt er zorg voor dat in de buitenschoolse opvang conform het pedagogisch 
beleidsplan wordt gehandeld. In januari 2018 is het pedagogisch beleid vernieuwd. De 
beroepskrachten hebben het nieuwe pedagogisch beleid ontvangen. Eén van de beroepskrachten 
gaf aan dat onderdelen uit het vernieuwde pedagogisch beleid daarnaast zijn besproken op 
teamoverleggen. 
 
Na afloop van de inspectie, in december 2018, heeft de houder het pedagogisch beleid vervolgens 
weer herschreven. Deze versie is inhoudelijk beoordeeld. 
 
Verantwoorde buitenschoolse opvang zoals beschreven in het pedagogisch beleid 
 
Het kindercentrum beschikt over een actueel pedagogisch beleidsplan. Het pedagogisch beleidsplan 
bevat een concrete beschrijving van de wijze waarop invulling wordt gegeven aan aspecten van 
verantwoorde buitenschoolse opvang. De houder beschrijft hoe er uiting wordt gegeven aan het 
borgen van de emotionele en fysieke veiligheid, hoe er uiting wordt gegeven aan de ontwikkeling 
van verschillende competenties, de overdracht van normen en waarden en hoe de ontwikkeling van 
kinderen gestimuleerd wordt. 
 
Overige onderdelen van het pedagogisch beleidsplan 
 
Het pedagogisch beleidsplan bevat een beschrijving van de wijze waarop bijzonderheden in de 
ontwikkeling van kinderen worden gesignaleerd en besproken. Indien noodzakelijk worden ouders 
doorverwezen naar passende instanties. 
  
Het pedagogisch beleidsplan bevat daarnaast een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders 
bespreekt. Tevens is de wijze omschreven waarop aan de ouders en het kind bekend wordt 
gemaakt welke beroepskracht de mentor is van het kind. In de groepsruimte hangen lijsten met de 
verdeling van de kinderen over de verschillende mentoren. Nieuwe ouders worden bij het 
intakegesprek geïnformeerd wie de mentor is van hun kind(eren). 
  
Bovendien bevat het pedagogisch beleidsplan onder andere een concrete beschrijving van de 
werkwijze, de maximale omvang, de leeftijdsopbouw van de basisgroepen en het beleid ten 
aanzien van het gebruik kunnen maken van opvang gedurende extra dagdelen. 
  
Tevens wordt in het pedagogisch beleidsplan uitgebreid beschreven welke verantwoordelijkheden 
beroepskrachten in opleiding en stagiaires dragen en de wijze waarop zij worden ingezet en 
begeleid. 
 
Het pedagogisch beleidsplan bevat echter geen 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. 
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Het was onduidelijk wanneer er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van 
het aantal aanwezige kinderen. Door middel van overleg en overreding heeft de houder binnen 
een vooraf afgesproken termijn de gelegenheid gekregen om een aanpassing te doen in het 
pedagogisch beleid. De houder heeft het pedagogisch beleid aangepast op dit punt waardoor 
alsnog voldaan wordt aan de betreffende voorwaarde. 
  
Conclusie 
Er wordt na het toepassen van overleg en overreding voldaan aan alle getoetste eisen met 
betrekking tot het pedagogisch beleid. 
 
 
Pedagogische praktijk 
 
De observatie van de pedagogische praktijk heeft plaatsgevonden op een dinsdagmiddag (4 
december 2018). Tijdens de inspectie waren op de groep 12 kinderen aanwezig met drie 
beroepskrachten (waaronder de houder) en twee snuffelstagiaires. 
 
Er is geobserveerd op de groep tijdens een activiteit (het maken van taai taai), het gezamenlijke 
eet- en drinkmoment, het vrij spelen binnen en buiten en tijdens het overdrachtsmoment met 
ouders aan het einde van de middag. Tevens hebben er gesprekken plaatsgevonden met de 
aanwezige beroepskrachten over de werkwijze op deze locatie.  
 
Het oordeel van de toezichthouder ten aanzien van de pedagogische praktijk is tot stand gekomen 
door een veelheid aan waarnemingen tijdens de observatie. Om te zien of de houder verantwoorde 
kinderopvang biedt maakt de toezichthouder onder andere gebruik van het veldinstrument 
observatie kindercentrum (opgesteld door GGD GHOR Nederland, versie januari 2015). 
 
De houder draagt zorg voor verantwoorde buitenschoolse opvang, rekening houdend met de 
ontwikkelingsfase waarin kinderen zich bevinden: 
 
a. Er wordt op een sensitieve en responsieve manier met de kinderen omgegaan, er wordt respect 
voor de autonomie van kinderen getoond, er wordt structuur geboden en er worden grenzen 
gesteld aan het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen 
voelen. 
  
Dit blijkt onder andere uit: 
  
Elk kind wordt individueel begroet, op school of bij binnenkomst; beroepskrachten doen dit op een 
enthousiaste en persoonlijke manier (met of zonder een knuffel). De beroepskrachten hebben 
vanzelfsprekend en gepast lichamelijk contact met kinderen. Bij iedere vorm van fysieke intimiteit 
laat de beroepskracht zich leiden door de reactie van het kind. 
 
Het welbevinden van de kinderen is goed. Er wordt tijdens de observatie veel gepraat, gelachen en 
gezongen. Er worden grapjes gemaakt door de kinderen en de beroepskrachten. De kinderen zijn 
ontspannen en bezig met hun spel. Zo zitten drie jongens dicht bij elkaar op de bank een zelf 
bedacht spel te spelen met auto's. Twee kinderen zijn aan het knutselen, twee meisjes spelen in 
pietenpakken en drie kinderen maken taai taai onder begeleiding van één van de stagiaires. 
 
b. De kinderen worden spelenderwijs uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische 
vaardigheden, cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde hen 
in staat te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving. 
 
Dit blijkt onder andere uit: 
  
Het programma bestaat uit vrij spel en gestructureerde individuele en groepsactiviteiten. De 
activiteiten zijn gevarieerd en bieden zowel rustmomenten als actieve uitdaging. Kinderen hebben 
er plezier en zin in. Ieder kind krijgt leer-/ervaringskansen naar eigen wens en behoefte. De 
kinderen zijn tijdens de observatie enthousiast en druk. Het is de dag voor Sinterklaas. De 
beroepskrachten merken dat de kinderen veel energie hebben en behoefte hebben aan beweging. 
Ze gaan dan ook even naar buiten om ''even uit te wapperen''. De beroepskrachten en stagiaires 
spelen ook samen met de kinderen, zoals een balspelletje. 
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c. Kinderen worden begeleid in hun interacties waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 
vaardigheden worden bijgebracht, teneinde hen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties met 
anderen op te bouwen en te onderhouden. 
 
Dit blijkt onder andere uit: 
 
Beroepskrachten betrekken de kinderen actief bij verzorgende en organisatorische taken zoals 
dingen klaarzetten. Een meisje schenkt drinken in voor een ander kind. De kinderen helpen ook 
met afruimen en ze moeten hun eigen speelgoed ook zelf weer opruimen. De beroepskrachten 
geven de kinderen positieve feedback en waardering als zij zich actief betrokken en 
verantwoordelijk tonen. 
 
d. Kinderen 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. 
 
Dit blijkt onder andere uit: 
 
De kinderen die de taai taai hebben gemaakt, delen die vervolgens zelf rond terwijl ze een zelf 
bedacht liedje zingen: ''Koekjes, koekjes, die zijn hier, eet maar op met veel plezier!'' De 
beroepskrachten denken ook aan de kinderen die later op de BSO komen en geven aan dat ze voor 
die twee kinderen ook een koekje moeten bewaren. Zij laten de kinderen daarmee zien dat ze 
samen zorgdragen voor alle kinderen in de groep. 
  
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de voorwaarde met betrekking tot de pedagogische praktijk. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (tijdens de inspectie op 4 december 2018 en 

na afloop daarvan per mail) 
 Interview (met de aanwezige beroepskrachten tijdens de inspectie op 4 december 2018) 
 Observaties (tijdens de inspectie op  4 december 2018) 
 Informatiemateriaal voor ouders (zoals aanwezig op de locatie tijdens de inspectie op 4 

december 2018) 
 Website (https://bsomajest.nl/) 
 Nieuwsbrieven (december 2018) 
 Pedagogisch beleidsplan (versie nieuw 2018 en de aangepaste versie na overleg en overreding 

toegestuurd op 1 maart 2019) 
 Pedagogisch werkplan (versie 10 januari 2018) 
 Notulen teamoverleg (dd 30 oktober en 27 november 2018) 
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Personeel en groepen 
 
Binnen het domein ''Personeel en groepen'' wordt bij beroepskrachten gecontroleerd op de 
aanwezigheid van een passende beroepskwalificatie en verklaring omtrent het gedrag (VOG). Ook 
bij andere personen werkzaam bij het kindercentrum wordt de VOG gecontroleerd. 
  
Daarnaast is onder andere bekeken of de opvang plaatsvindt in vaste groepen, of er voldoende 
beroepskrachten worden ingezet in verhouding tot het aantal kinderen per groep (beroepskracht-
kindratio) en of er niet langer dan de toegestane periode is afgeweken van de beroepskracht-
kindratio. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
 
Vanaf 1 maart 2018 moeten alle personen die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn of 
zullen zijn in het kindercentrum ingeschreven staan in het personenregister kinderopvang (PRK). 
Met het personenregister worden medewerkers continu gescreend op strafbare feiten die 
belemmerend of bezwaarlijk zijn bij het werken met kinderen. 
  
Alle getoetste beroepskrachten en medewerkers werkzaam bij de onderneming zijn in het bezit van 
een geldige verklaring omtrent gedrag (VOG). De beroepskrachten en medewerkers zijn 
ingeschreven in het Personenregister Kinderopvang (PRK) en gekoppeld met de houder voordat zij 
hun werkzaamheden bij de kinderopvangorganisatie aanvingen. 
 
 
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen 
 
De diploma's van acht beroepskrachten die recentelijk werkzaam zijn geweest bij BSO Majest zijn 
in het kader van deze inspectie beoordeeld. Deze acht beroepskrachten beschikken over een voor 
de werkzaamheden passende beroepskwalificatie. 
 
 
Aantal beroepskrachten 
 
Op basis van de aanwezigheidslijsten van 12 november t/m 4 december 2018 blijkt dat de 
verhouding tussen het aantal beroepskrachten en de aanwezige kinderen (beroepskracht-kindratio) 
in overeenstemming was met de daaraan gestelde eisen. De houder zet voldoende 
beroepskrachten in op de groep van maximaal 20 kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar, namelijk 
minimaal twee beroepskrachten. 
 
Daarnaast wordt niet langer dan de toegestane tijd afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 
 
 
Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
 
De opvang vindt plaats in één basisgroep met maximaal 20 kinderen van 4 t/m 12 jaar.  
  
Op basis van de aanwezigheidslijsten van 12 november t/m 4 december 2018 (de dag van de 
inspectie) is geconstateerd dat de basisgroep in deze periode ook daadwerkelijk bestond uit 
maximaal 20 kinderen per dagdeel. De maximale groepsgrootte komt daarmee overeen met de 
eisen.  
 
Conclusie 
Er wordt voldaan aan alle getoetste voorwaarden binnen het domein Personeel en groepen. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (tijdens de inspectie op 4 december 2018 en 

na afloop daarvan per mail) 
 Interview (met de aanwezige beroepskrachten tijdens de inspectie op 4 december 2018) 
 Observaties (tijdens de inspectie op  4 december 2018) 
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 Personen Register Kinderopvang (check van de houder en zeven beroepskrachten werkzaam bij 
BSO Majest) 

 Informatiemateriaal voor ouders (zoals aanwezig op de locatie tijdens de inspectie op 4 
december 2018) 

 Website (https://bsomajest.nl/) 
 Nieuwsbrieven (december 2018) 
 Diploma's beroepskrachten (van acht beroepskrachten die recentelijk werkzaam zijn geweest 

bij BSO Majest) 
 Presentielijsten (van 12 november t/m 4 december 2018) 
 Personeelsrooster (van 12 november t/m 4 december 2018) 
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Veiligheid en gezondheid 
 
In dit domein wordt het beleid veiligheid en gezondheid beoordeeld. Er wordt getoetst of het beleid 
ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is 
gewaarborgd en of de houder ervoor zorgt dat alle betrokkenen op de hoogte zijn van dit beleid en 
er naar handelen. 
  
 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 
De houder heeft voor BSO Majest een beleid dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid van de 
op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. Het veiligheids- en gezondheidsbeleid gaat 
in op het omgaan met de voornaamste risico's in het kindcentrum. In het beleid wordt beschreven 
welke maatregelen, wanneer en door wie worden genomen. Er wordt beschreven hoe om te gaan 
met grote risico's met betrekking tot de fysieke en sociale veiligheid en gezondheid. Daarnaast 
wordt beschreven hoe er wordt omgegaan met de kleinere risico's en hoe de kinderen wordt 
geleerd om hiermee om te gaan. In het beleid wordt een link gelegd met de risico-inventarisatie 
veiligheid en gezondheid en protocollen. 
 
De houder draagt er zorg voor dat er op de buitenschoolse opvang conform het veiligheids- en 
gezondheidsbeleid wordt gehandeld en dat er een continu proces is van het vormen van beleid, 
implementeren, evalueren en actualiseren.  
 
De hierover geïnterviewde beroepskrachten zijn betrokken geweest bij het vormen van het beleid. 
De houder en één van de beroepskrachten hebben de risico's met betrekking tot veiligheid en 
gezondheid op en rond de groepsruimte in kaart gebracht. Andere beroepskrachten konden 
vervolgens ook input geven op en verbeterpunten aangeven bij de in kaart gebrachte risico's 
tijdens werkoverleggen. De houder en de verantwoordelijke beroepskracht hebben het veiligheids- 
en gezondheidsbeleid vervolgens met deze input geschreven. De beroepskrachten hebben dit 
vernieuwde beleid ontvangen en gelezen. Uit de notulen van het werkoverleg van 27 november 
2018 blijkt dat het vernieuwde beleid tijdens dit overleg is besproken. 
 
De houder schrijft in haar beleid dat er vier keer per jaar een teamoverleg plaatsvindt waarbij het 
beleid zal worden besproken. Uit de notulen van het werkoverleg van 30 oktober 2018 blijkt onder 
andere dat het schoonmaakbeleid, het protocol grensoverschrijdend gedrag en het protocol 
veiligheid en gezondheid zijn besproken tijdens dit overleg. 
  
Ouders worden tijdens het intakegesprek en via de nieuwsbrief en de oudercommissie op de 
hoogte gehouden van activiteiten met betrekking tot veiligheid en gezondheid. In de nieuwsbrief 
van december 2018 worden ouders er bijvoorbeeld op gewezen dat zij de protocollen m.b.t. het 
veiligheids- en gezondheidsbeleid kunnen inzien op de locatie. 
 
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. 
Dit beoordeeld door middel van de personele roosters van 12 november t/m 4 december 2018. 
 
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvatte echter geen concrete beschrijving van de wijze 
waarop de achterwacht is geregeld indien er met inachtneming van de beroepskracht-kindratio of 
bij het afwijken van de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten op grond van de 
beroepskracht-kindratio, slechts een beroepskracht op het kindercentrum aanwezig is. 
  
Door middel van overleg en overreding heeft de houder de gelegenheid gekregen om het 
veiligheids- en gezondheidsbeleid aan te vullen. De houder heeft vervolgens een concrete 
beschrijving van de achterwacht toegevoegd aan het veiligheids- en gezondheidsbeleid. 
 
Conclusie 
Na het toepassen van overleg en overreding wordt voldaan aan alle voorwaarden met betrekking 
tot het veiligheids- en gezondheidsbeleid. 
 
Gebruikte bronnen: 
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 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (tijdens de inspectie op 4 december 2018 en 
na afloop daarvan per mail) 

 Interview (met de aanwezige beroepskrachten tijdens de inspectie op 4 december 2018) 
 Observaties (tijdens de inspectie op  4 december 2018) 
 EHBO certificaten (van zes beroepskrachten die recentelijk werkzaam zijn geweest bij BSO 

Majest) 
 Informatiemateriaal voor ouders (zoals aanwezig op de locatie tijdens de inspectie op 4 

december 2018) 
 Website (https://bsomajest.nl/) 
 Nieuwsbrieven (december 2018) 
 Beleid veiligheid- en gezondheid (versie nieuw 2018 & versie nieuw 2019 na overleg en 

overreding) 
 Pedagogisch beleidsplan (versie nieuw 2018 en de aangepaste versie na overleg en overreding 

toegestuurd op 1 maart 2019) 
 Pedagogisch werkplan (versie 10 januari 2018) 
 Actieplan risico-inventarisatie 2018 veiligheid & gezondheid 
 Notulen teamvergaderingen dd 30 oktober en 27 november 2018. 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder 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) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 
invulling wordt gegeven aan de aspecten van verantwoorde buitenschoolse opvang, bedoeld in 
artikel 11 van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder a 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 2 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

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 2 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 
maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 
kinderen kunnen wennen aan een nieuwe basisgroep waarin zij zullen worden opgevangen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder e 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 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de aard 
en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de basisgroep kunnen verlaten. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van het beleid 
ten aanzien van het gebruik kunnen maken van buitenschoolse opvang gedurende extra dagdelen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder c 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 3 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de 
omgang met de basisgroep bij activiteiten in groepen groter dan dertig kinderen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Pedagogische praktijk 

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 en personenregister kinderopvang 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 
a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 
b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 
uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een 
onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden 
opgevangen; 
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum 
exploiteert en waar kinderen worden opgevangen; 
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 
de kinderen die worden opgevangen; 
e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd 
hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn 
of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 
Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e 
ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling op basis van het 
burgerservicenummer, met de in artikel 1.50 derde lid van de Wet genoemde personen inclusief 
hemzelf. 
(art 1.48d lid 2 en 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 kan de persoon zijn 
werkzaamheden aanvangen. 
(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 cao Sociaal Werk, Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening 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) 
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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 3 onder a en 16 lid 1, 2 en 4 Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij buitenschoolse opvang vindt de opvang plaats in basisgroepen. Een kind wordt opgevangen in 
één basisgroep. De maximale grootte van de basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in 
bijlage 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) 

 

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) 

De houder of voorgenomen houder stelt het veiligheids- en gezondheidsbeleid schriftelijk vast en 
verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder evalueert, en indien nodig actualiseert, het 
veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden na opening van het kindercentrum. Daarna 
houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid actueel. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat 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. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de 
opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich meebrengt, waarbij in ieder 
geval wordt ingegaan op: 
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen; 
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen; 
- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, 
stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is 
aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, 
teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het 
risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich 
verwezenlijken. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat 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. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder d 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 3 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van 
de wijze waarop de achterwacht is geregeld indien er met inachtneming van de beroepskracht-
kindratio of bij het afwijken van de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten op 
grond van de beroepskracht-kindratio, slechts een beroepskracht op het kindercentrum aanwezig 
is. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder f en art 16 lid 5 en 6 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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Majest 
Aantal kindplaatsen : 21 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Majest 
Adres houder : Achterhaven 87a 
Postcode en plaats : 1135XT Edam 
KvK nummer : 37097692 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Zaanstreek-Waterland 
Adres : Vurehout 2 
Postcode en plaats : 1507EC ZAANDAM 
Telefoonnummer : 0900-2545454 
Onderzoek uitgevoerd door :  Mevrouw Boon 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Edam-Volendam 
Adres : Postbus 180 
Postcode en plaats : 1130AD VOLENDAM 
 
Planning 
Datum inspectie : 04-12-2018 
Opstellen concept inspectierapport : 04-03-2019 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 18-03-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 18-03-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 18-03-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 08-04-2019 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen. 
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