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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een onaangekondigd nader onderzoek. 

 
Beschouwing 
 
Algemene kenmerken 
Buitenschoolse opvang (BSO) Majest is gevestigd in basisschool de Blokwhere in een nieuw 
gebouw, aan de rand van een nieuwe woonwijk in Volendam. De BSO maakt op de begane grond 
gebruik van een eigen groepsruimte en de centrale hal. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de 
buitenspeelplaats van de school. 
 
De BSO is geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Op woensdagen en op sommige 
dagdelen in de vakanties wordt samengevoegd met de andere Majest-locatie in Edam. 
  
Inspectiegeschiedenis 
Tijdens het jaarlijks onderzoek in 2018 dat plaatsvond op 23 juli 2018 is geconstateerd dat nog 
niet werd voldaan aan alle voorwaarden met betrekking tot het pedagogisch beleid en 
het veiligheids- en gezondheidsbeleid. 
 
De gemeente Edam-Volendam heeft de houder op 23 oktober 2018 een brief gestuurd waarin de 
houder wordt verzocht de overtredingen binnen tien weken op te heffen. In opdracht van de 
gemeente Edam-Volendam heeft de GGD Zaanstreek-Waterland op 7 januari 2019 een nader 
onderzoek uitgevoerd.  
 
Bevindingen 
Tijdens dit nader onderzoek bleek de houder verbeteringen te hebben aangebracht in het 
pedagogisch beleid en het veiligheids- en gezondheidsbeleid waardoor alsnog aan een aantal 
getoetste voorwaarden wordt voldaan. Er wordt echter nog niet voldaan aan één voorwaarde 
binnen het domein Veiligheid en gezondheid. Voor een inhoudelijke toelichting wordt verwezen 
naar het betreffende domeinen. 

 
Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
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BSO Majest te Volendam 

 

Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 
 
Binnen het domein ''Pedagogisch klimaat'' zijn de voorwaarden van het pedagogisch beleid 
beoordeeld waar nog niet aan werd voldaan tijdens het jaarlijks onderzoek van 2018.  
  
 
Pedagogisch beleid 
 
De houder heeft het pedagogisch beleid eind 2018 herschreven. Het vernieuwde pedagogisch 
beleidsplan bevat een concrete beschrijving van de wijze waarop bijzonderheden in de ontwikkeling 
van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders worden doorverwezen naar passende 
instanties voor verdere ondersteuning. Tevens wordt in het pedagogisch beleidsplan verwezen naar 
het protocol Opvallend gedrag. 
 
Daarnaast bevat het pedagogisch beleidsplan een concrete beschrijving van de aard en de 
organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de basisgroep kunnen verlaten. 
 
Tot slot is in het vernieuwde pedagogisch beleidsplan een concrete beschrijving toegevoegd van de 
omgang met de basisgroep bij activiteiten in groepen groter dan dertig kinderen. De houder heeft 
het protocol ''Activiteiten in grote groepen (BSO)'' toegevoegd aan het beleidsplan. 
 
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden met betrekking tot het pedagogisch beleid. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (per mail met de houder) 
 Interview (telefonisch en per mail met de locatieverantwoordelijke) 
 Pedagogisch beleidsplan (versie nieuw 2018) 
 Notulen teamoverleg (dd 30 oktober en 27 november 2018) 
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Veiligheid en gezondheid 
 
Binnen het domein ''Veiligheid en gezondheid'' zijn de voorwaarden van het veiligheids- en 
gezondheidsbeleid beoordeeld waar nog niet aan werd voldaan tijdens het jaarlijks onderzoek van 
2018.  
  
 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 
Tijdens het jaarlijks onderzoek van 23 juli 2018 werd nog niet voldaan aan 
alle voorwaarden met betrekking tot het veiligheids- en gezondheidsbeleid. De houder heeft het 
veiligheids- en gezondheidsbeleid eind 2018 herschreven en daarbij onder andere een toelichting 
op het risico op grensoverschrijdend gedrag en verwijzing naar het protocol over 
grensoverschrijdend gedrag toegevoegd. 
 
Het vernieuwde veiligheids- en gezondheidsbeleid bevat een concrete beschrijving van de wijze 
waarop de houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het veiligheids- en 
gezondheidsbeleid samen met de beroepskrachten een continu proces is van het vormen van 
beleid, implementeren, evalueren en actualiseren. De houder schrijft onder andere in haar beleid 
dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid een vast agendapunt is tijdens de teamvergaderingen. 
Uit de notulen van de werkoverleggen van 30 oktober 2018 en 27 november 2018 blijkt onder 
andere dat het vernieuwde veiligheids- en gezondheidsbeleid, het schoonmaakbeleid en het 
protocol grensoverschrijdend gedrag zijn besproken tijdens deze overleggen. 
  
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat daarnaast 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. 
 
Bovendien omvat het veiligheids- en gezondheidsbeleid een concrete beschrijving van de wijze 
waarop de houder van een kindercentrum 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. 
 
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. 
 
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat echter wederom 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. 
 
Op basis hiervan is geconstateerd dat de overtreding van de volgende voorwaarde(n) nog niet is 
hersteld: 
 

 
 

 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)  
   

Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (per mail met de houder) 
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 Interview (telefonisch en per mail met de locatieverantwoordelijke) 
 Nieuwsbrieven (december 2018) 
 Beleid veiligheid- en gezondheid (versie nieuw 2018) 
 Pedagogisch beleidsplan (versie nieuw 2018) 
 Notulen teamoverleg (dd 30 oktober en 27 november 2018) 
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BSO Majest te Volendam 

 

Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van 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, 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 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) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

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) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid 
samen met de beroepskrachten een continu 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) 

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) 



 

8 van 9 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang nader onderzoek 07-01-2019 

BSO Majest te Volendam 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
houder van een kindercentrum 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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : BSO Majest 
Website : http://www.majest.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000030048850 
Aantal kindplaatsen : 40 
 
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 : 07-01-2019 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 04-03-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 04-03-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 04-03-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 25-03-2019 
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