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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. 
  
Op verzoek van de gemeente Rijswijk heeft toezichthouder op 17-12-2018 een nader onderzoek 
uitgevoerd. Het betreft een bureau-onderzoek op basis van documenten. In dit nader onderzoek 
zijn de voorwaarden waaraan tijdens de voorgaande, reguliere inspectie d.d. 10-7-2018 niet werd 
voldaan opnieuw beoordeeld. 

 
Beschouwing 
BSO Steenvoorde, locatie Kiezel maakt onderdeel uit van kinderopvangorganisatie Stichting 
Rijswijkse Kinderopvang. Deze locatie staat geregistreerd met 20 kindplaatsen en biedt opvang aan 
kinderen van 4 tot 7 jaar.  

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
Tijdens dit nader onderzoek zijn op de onderzochte items geen overtredingen geconstateerd. 
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Observaties en bevindingen 

 

Personeel en groepen 
 
  
 
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen 
 
Tijdens het jaarlijkse inspectiebezoek d.d. 10-7-2018 constateerde de toezichthouder dat één van 
de twee aanwezige beroepskrachten een beroepskrachten in opleiding was. Dit voldoet niet 
aangezien maximaal een derde deel van het totaal aantal minimaal in te zetten beroepskrachten 
mag bestaan uit beroepskrachten in opleiding of stagiaires. Daarnaast bleek de formatieve 
inzetbaarheid van deze beroepskracht in opleiding niet schriftelijk te zijn vastgelegd. 
  
Uit de peroneelsroosters en de toelichting van de locatiemanager blijkt dat momenteel geen BBL-er 
meer werkzaam is bij BSO Steenvoorde, locatie Kiezel. Daarbij is er binnen de organisatie een 
'Formulier inzetbaarheid opleidingsfase BBL leerling' in gebruik genomen waarmee aan de eisen 
wat betreft het bepalen en beschrijven van de inzet van beroepskrachten in opleiding kan worden 
voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (per e-mail, mevrouw N. Bruijstens) 
 Personeelsrooster (week 48 en week 49) 
 Formulier inzetbaarheid opleidingsfase BBL leerling - 2018 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Personeel en groepen 

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen 

De inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs geschiedt overeenkomstig de voorwaarden 
opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk, Welzijn en 
Maatschappelijke Dienstverlening, met dien verstande dat gedurende de buitenschoolse opvang 
maximaal een derde deel van het totaal minimaal aantal op het kindercentrum in te zetten 
beroepskrachten, bestaat uit beroepskrachten in opleiding of stagiairs. Het minimaal op het 
kindercentrum in te zetten beroepskrachten wordt gevormd door de optelsom van het op grond 
van artikel 16 van het Besluit kwaliteit kinderopvang minimaal aantal in te zetten beroepskrachten 
op de afzonderlijke basisgroepen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2 en 8 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9c Regeling Wet 

kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening :  Steenvoorde, locatie Kiezel 
Aantal kindplaatsen :  20 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Stichting Rijswijkse Kinderopvang 
Adres houder : Postbus 593 
Postcode en plaats : 2280AN RIJSWIJK ZH 
Website : https://www.kinderopvang-plein.nl/ 
KvK nummer : 41156673 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Haaglanden 
Adres : Postbus 16130 
Postcode en plaats : 2500BC 's-Gravenhage 
Telefoonnummer : 070-3537224 
Onderzoek uitgevoerd door :  L. Bootsma 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Rijswijk 
Adres : Postbus 5305 
Postcode en plaats : 2280HH RIJSWIJK ZH 
 
Planning 
Datum inspectie : 17-12-2018 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 18-12-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 18-12-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 18-12-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 08-01-2019 
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