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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 risicogestuurd onderzoek. 

 
Beschouwing 
Op 8 november 2018 heeft GGD Kennemerland in opdracht van de gemeente Haarlem een 
onaangekondigd risicogestuurd onderzoek uitgevoerd bij buitenschoolse opvang Kids2Ellens in 

Haarlem. 
Tijdens dit onaangekondigde risicogestuurde onderzoek zijn enkele items en voorwaarden uit de 
Wet kinderopvang getoetst. 
  
In deze beschouwing staan de resultaten van het uitgevoerde onderzoek. 
Na de feiten over buitenschoolse opvang Kids2Ellens en de inspectiegeschiedenis volgen de 
belangrijkste bevindingen. Deze zijn elders in het rapport per domein verder uitgewerkt. 

  
Feiten over buitenschoolse opvang Kids2Ellens  
Buitenschoolse opvang Kids2Ellens is gevestigd in de Sint Bavoschool en biedt opvang aan 
kinderen van 4 tot 13 jaar. Op deze locatie wordt ook voorschoolse opvang (VSO) geboden. 
De locatie staat geregistreerd met veertig kindplaatsen. De organisatie heeft nog een locatie in 
Haarlem, locatie Reviusstraat. Beide locaties werken nauw samen. 

  
Inspectiegeschiedenis 
Tijdens een nader onderzoek op 18 januari 2018 is gebleken dat de overtredingen dd. 10 oktober 
2017 (VOG en beroepskracht-kindratio) hersteld waren. 
Tijdens het onderzoek van 3 april 2018 is geconstateerd dat niet voldaan werd aan de voorwaarden 
met betrekking tot: 

 Het pedagogisch beleid  

 inzet beroepskracht in opleiding ('een-derde-criterium') 
Opgemerkt werd tevens dat de administratie (kind aanwezigheid) en het roosters van 
beroepskrachten punt van aandacht was. 

Na herbeoordeling respectievelijk een nader onderzoek op 4 september 2018 bleek dat de 
overtredingen waren hersteld en aan de getoetste voorwaarden werd voldaan.  
 
Belangrijkste bevindingen  

Tijdens dit onderzoek zijn op de getoetste items en voorwaarden geen overtredingen 
geconstateerd. 

 
De houder gaat akkoord met de inhoud van het inspectierapport en heeft geen gebruik gemaakt 

van de gelegenheid een zienswijze in te dienen. 
 

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

 

Registratie, wijzigingen en administratie 
 
  
 

Administratie 
 
De administratie van de BSO is zodanig ingericht dat op verzoek van de toezichthouder tijdig de 
gegevens kunnen worden verstrekt die voor naleving van bij en krachtens hoofdstuk 1, afdeling 3, 
paragrafen 2 en 3 van de Wet kinderopvang gegeven voorschriften van belang zijn. 
 

Tijdens dit onderzoek is gekeken naar de administratie betreffende de roosters (werkdagen, 
werktijden) en kind aanwezigheidslijsten per basisgroep om de volgende voorwaarden te kunnen 
toetsen: 
 beroepskracht-kindratio (VSO en BSO); 
 afwijking beroepskracht-kindratio (VSO en BSO) en inzet tweede volwassene indien een 

beroepskracht alleen werkzaam is en er wordt afgeweken van de beroepskracht-kindratio; 
 de inzet van medewerkers in opleiding (formatieve inzetbaarheid en 'één-derde-

regeling'/maximale inzet). 
 
Er wordt voldaan aan de voorwaarden. 
 
 
 
 

 
Gebruikte bronnen: 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder tevens beroepskracht) 
 Presentielijsten 
 Personeelsrooster 
 Pedagogisch beleidsplan 
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Personeel en groepen 
 
Dit hoofdstuk beschrijft de bevindingen en observaties bij het domein ‘Personeel en groepen’. 
Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke voorwaarden. 
  
De voorziening kan maximaal veertig kinderen opvangen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. Tijdens 
het onderzoek zijn er twee basisgroepen. 

  
Er zijn drie vaste beroepskrachten waaronder de houder, een beroepskracht in opleiding. 
Daarnaast is er een 'helpende hand' ter ondersteuning. 
De medewerkers werken volgens een vastgesteld personeelsrooster. 
 
Ook op de voorschoolse opvang (VSO) wordt een vaste beroepskracht ingezet. 

  
 

 
 
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
 
Tijdens dit risicogestuurde onderzoek zijn de VOG’s (verklaringen omtrent het gedrag) getoetst van 

al het op deze voorziening ingezet personeel. Alle medewerkers beschikken over een verklaring 
omtrent het gedrag die voldoet aan de gestelde eisen. Voor zover het natuurlijke personen betreft 
is een ieder ingeschreven in het personenregister kinderopvang en de houder heeft zorg gedragen 
voor de koppeling in het personenregister kinderopvang. 
 
 
 

 
Aantal beroepskrachten 
 
Uit het personeelsrooster en de presentielijsten van periode blijkt dat aan de voorwaarden wordt 

voldaan die gesteld zijn aan de beroepskracht-kindratio, de achterwachtregeling en de personele 
bezetting indien er afgeweken wordt van de beroepskracht-kindratio. 

  
Dit geldt voor zowel de BSO als de voorschoolse opvang (VSO). 
  
 
  
 
Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

 
De opvang vindt plaats in twee basisgroepen. Op dit moment bestaat de jongste basisgroep (groep 
1 en 2) uit maximaal tien kinderen en de oudste groep (vanaf groep 3) uit maximaal twintig 
kinderen. 
Op woensdag en vrijdag en op rustige dagen wordt er samen gevoegd en is er een gemengde 
basisgroep van maximaal twintig kinderen. 
In de vakanties wordt er samengewerkt met de locatie Reviusstraat. 

  

De basisgroepen maken gebruik van dezelfde ruimte en de tafels van de leeftijdsgroepen 
(basisgroepen) bevinden zich naast elkaar. 
Kinderen weten bij welke groep (tafel) ze horen. 
  
Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. Indien wenselijk wordt de ontwikkeling van het kind 

door de mentor periodiek besproken met de ouders. 
  
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder tevens beroepskracht) 
 Personen Register Kinderopvang 
 Presentielijsten 

 Personeelsrooster 
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Ouderrecht 
 
Dit hoofdstuk beschrijft de bevindingen bij het domein ‘Ouderrecht’. Per item worden eerst de 
bevindingen beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke voorwaarden.  
  
 
Informatie 

 
De houder informeert de ouders en een ieder die daarom verzoekt over het te voeren beleid onder 
andere door informatie op de website. Getoetst is of de versie van het pedagogisch beleid actueel 
is en of het meest recente inspectierapport inzichtelijk is op de website van de houder. 
Er wordt aan de getoetste voorwaarden voldaan. 
 

 
 

 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder tevens beroepskracht) 
 Website 
 Pedagogisch beleidsplan 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Registratie, wijzigingen en administratie 

Administratie 

De administratie van een kindercentrum is zodanig ingericht dat op verzoek van de toezichthouder 
tijdig de gegevens kunnen worden verstrekt die voor naleving van bij en krachtens hoofdstuk 1, 
afdeling 3, paragrafen 2 en 3 van de Wet kinderopvang gegeven voorschriften van belang zijn. De 
administratie bevat de volgende gegevens: 

- een overzicht van alle personen die op grond van artikel 1.50, derde lid, van de wet over een 
verklaring omtrent het gedrag moeten beschikken, vermeldende in ieder geval naam, 
burgerservicenummer, geboortedatum, en voor wat betreft de bij het kindercentrum werkzame 

beroepskrachten eveneens de behaalde diploma’s en getuigschriften; 
- een afschrift van het veiligheids- en gezondheidsbeleid, bedoeld in artikel 13 van het Besluit 
kwaliteit kinderopvang; 
- een overzicht van de omvang en de samenstelling van de oudercommissie, bedoeld in artikel 1.58 

van de Wet; 
- een afschrift van het reglement van de oudercommissie, bedoeld in artikel 1.59 van de Wet; 
- een overzicht van alle ingeschreven kinderen, vermeldende per kind: naam, geboortedatum, 
adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en het adres en telefoonnummer van de ouders. 
(art 1.53 Wet kinderopvang; art 11 lid 1 onder a en 2 onder a tot en met e Regeling Wet 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) 



8 van 11 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 08-11-2018 
Kids2Ellens te Haarlem 

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) 

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) 

Indien op grond van het afwijken van de beroepskracht-kindratio slechts één beroepskracht op het 

kindercentrum wordt ingezet, is ter ondersteuning van deze beroepskracht ten minste één andere 
volwassene in het kindercentrum aanwezig. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 6 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) 

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) 
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Ouderrecht 

Informatie 

De houder informeert de ouders en eenieder die daarom verzoekt over het te voeren beleid zoals 
beschreven in artikel 1.48d tot en met 1.57d van de Wet. 
(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang) 

De houder informeert ouders en personeel over het inspectierapport door het zo spoedig mogelijk 
na ontvangst op de eigen website te plaatsen op een gemakkelijk vindbare plaats. Indien geen 
website aanwezig is legt de houder een afschrift van het inspectierapport ter inzage op een voor 

ouders en personeel toegankelijke plaats. 
(art 1.54 lid 2 en 3 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kids2Ellens 

Vestigingsnummer KvK : 000038207664 
Aantal kindplaatsen : 40 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Kids2Ellens 
Adres houder : Eemstraat 4 

Postcode en plaats : 2025RE Haarlem 
KvK nummer : 34224798 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Kennemerland 
Adres : Postbus 5514 
Postcode en plaats : 2000GM Haarlem 
Telefoonnummer : 023-5159500 

Onderzoek uitgevoerd door :  L.  den Ouden 
 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Haarlem 
Adres : Postbus 511 
Postcode en plaats : 2003PB HAARLEM 
 

Planning 

Datum inspectie : 08-11-2018 
Opstellen concept inspectierapport : 09-11-2018 
Vaststelling inspectierapport : 30-11-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 30-11-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 30-11-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 30-11-2018 
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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.  

 
 
 
 
 

 
 
 

 


