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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 

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

Op verzoek van de gemeente Delft heeft toezichthouder op 24 augustus 2016 een nader onderzoek 
uitgevoerd. 

Het betreft een bezoek aan de locatie. 
In dit nader onderzoek zijn de voorwaarden waaraan tijdens de voorgaande, reguliere inspectie 
niet werd voldaan opnieuw beoordeeld 

 

 
Beschouwing 

 
Dit nader onderzoek is in navolging van de jaarlijkse inspectie van 29 januari 2016. Tijdens deze 
inspectie heeft de toezichthouder geconstateerd dat een van de beroepskrachten niet over een 

passende beroepskwalificatie beschikt. 
 

Inmiddels heeft de beroepskracht met succes een EVC-traject doorlopen. 

 

 
Advies aan College van B&W 
 
Geen handhaving. 

Er zijn op de beoordeelde items geen overtredingen geconstateerd.  
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Observaties en bevindingen 

 

Personeel en groepen 

 

  
 
Passende beroepskwalificatie 

 
De beroepskwalificaties van alle beroepskrachten werkzaam bij dit kindercentrum zijn beoordeeld 

en voldoen aan de wettelijk gestelde kwaliteitseisen. 
 
 

Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (de heer Zuydgeest) 

  Diploma's beroepskrachten 
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BOOST BMS te DELFT 

Inspectie-items 

 

Personeel en groepen 

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals in de cao kinderopvang is opgenomen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : BOOST BMS 

Website : http://www.bernadettemariaschool.nl 
Aantal kindplaatsen : 55 

 
Gegevens houder 
Naam houder : Stichting Boost BMS 

Adres houder : Aan 't Verlaat 30 
Postcode en plaats : 2612 XZ DELFT 

KvK nummer : 53554191 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Haaglanden 
Adres : Postbus 16130 

Postcode en plaats : 2500 BC 's-Gravenhage 
Telefoonnummer : 070-3537224 

Onderzoek uitgevoerd door :  A.M. Stassen 
 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Delft 
Adres : Postbus 111 
Postcode en plaats : 2600 AC DELFT 

 
Planning 

Datum inspectie : 24-08-2016 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 24-08-2016 
Verzenden inspectierapport naar houder : 24-08-2016 
Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 24-08-2016 

Openbaar maken inspectierapport : 14-09-2016 

 
 

 


