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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek.
Tijdens dit onderzoek zijn niet alle items beoordeeld, omdat er sprake is van risicogestuurd
toezicht. Op basis van het model risicoprofiel zijn de onderzoeksactiviteiten bepaald. Deze
onderzoeksactiviteiten richten zich primair op de kwaliteit van de dagelijkse praktijk.
De toezichthouder heeft gesproken met de aanwezige beroepskrachten. Na de inspectie is er per
mail contact geweest met de houder.
Beschouwing
Buitenschoolse opvang SportBSO, onderdeel van Kinderopvang de Speelboerderij BV, biedt opvang
aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 7 jaar.
De buitenschoolse opvang is gevestigd in de kantine van Tennisvereniging Bakkershaag.
Elke dag van 16.00-17.00 wordt er een bewegingsactiviteit aangeboden.

Inspectiegeschiedenis
Tijdens het jaarlijkse onderzoek, uitgevoerd op 3 juni 2103, zijn er overtredingen geconstateerd op
het gebied van uitvoering van het beleid veiligheid en werd de maximale groepsgrootte
overschreden.
De overtredingen zijn opnieuw onderzocht tijdens het nader onderzoek op 3 september 2013.
Tijdens dit onderzoek waren de eerder geconstateerde overtredingen opgeheven.
Op 26 mei 2014 is er een jaarlijks onderzoek uitgevoerd. Aan alle getoetste voorwaarden uit de
Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen werd voldaan.
Bevindingen op hoofdlijnen
Tijdens dit onderzoek is geconstateerd dat aan alle getoetste voorwaarden uit de Wet kinderopvang
en kwaliteitseisen peuterspeelzalen wordt voldaan.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Binnen dit domein zijn de volgende competenties geobserveerd en beoordeeld:
•
emotionele veiligheid;
•
persoonlijke competentie;
•
sociale competentie;
•
overdracht van normen en waarden.
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk is gebruik gemaakt van het Veldinstrument
observatie kindercentrum ( versie Januari 2015). De cursief gedrukte tekst hieronder is afkomstig
uit dit document.
De kinderen werden opgehaald vanaf verschillende scholen. Zij gingen vrij spelen tot alle kinderen
op de buitenschoolse opvang aanwezig waren. Toen alle kinderen aanwezig waren werd er
gezamenlijk iets gedronken en gegeten. Daarna konden de kinderen zelf kiezen wat zij wilden
doen.
Pedagogische praktijk
Tijdens de observatie blijkt dat de beroepskrachten voldoende op de hoogte zijn van het
pedagogische beleidsplan.
Emotionele veiligheid
De beroepskrachten hebben korte gesprekjes met de kinderen....Zij sluiten daarbij goed aan op de
situatie en/of de vraag van het kind. Er is verbaal en non-verbaal contact".
Tijdens het fruit eten en drinken aan tafel zijn er korte gesprekjes tussen de kinderen en de
beroepskrachten. Er komen verschillend onderwerpen aan de orde, zoals de naderende
zomervakantie.
Beroepskracht brengt het gesprek op gang door gerichte vragen te stellen. Er is een ontspannen
sfeer.
De beroepskrachten zijn sensitief responsief in hun communicatie naar de kinderen; zij reageren
op wat zij vertellen en uitzenden.
Persoonlijke competentie
De meeste kinderen zijn meestal met iets bezig. Er is ook ruimte voor ontspanning en 'niets doen'.
De kinderen mogen zelf kiezen met wie zij iets gaan doen.
Na binnenkomst is er gelegenheid tot vrij spel. Er is keuze genoeg waar en waarmee de kinderen
willen spelen. Een paar meisjes spelen met de barbies, een groepje speelt een spelletje aan tafel
en een paar meiden zitten gezellig te kletsen. Er wordt dagelijks een sportactiviteit georganiseerd.
Tijdens de inspectie was het tropisch heet, waardoor de activiteit werd aangepast.
De activiteiten sluiten aan bij het ontwikkelingsniveau en tempo van de kinderen. Er is voldoende
en gevarieerd materiaal aanwezig.
Sociale competentie
De kinderen zijn deel van de groep.
Uit de observatie tijdens het vrij spelen blijkt dat de kinderen in groepjes spelen. Er vallen geen
kinderen buiten de groep.
Er wordt gewacht met eten tot dat alle kinderen op de groepen aanwezig zijn. Dan wordt er
gezamenlijk gegeten.
Tijdens de observatie is gezien dat de beroepskracht aandacht geeft aan principes als beurt
verdelen, op elkaar wachten en elkaar uit laten praten.
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Normen en waarden

"De beroepskrachten hanteren de afspraken, regels en omgangsvormen (...)"
De kinderen lijken goed op de hoogte te zijn van de afspraken en regels die binnen de bso gelden.
Op het moment dat het nodig is herinnert de beroepskracht het betreffende kind aan een afspraak.
Zij benoemt kort wat een kind moet doen (bijvoorbeeld op de billen zitten, op je beurt wachten of
handen wassen voor het eten) zonder een oordeel te geven.
Op basis van de observatie is geconstateerd, dat de pedagogische praktijk op alle competenties
voldoet.
Gebruikte bronnen:
•
Interview anderen (beroepskrachten)
•
Observaties
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Personeel en groepen
Binnen dit domein zijn de beroepskrachten gecontroleerd op een passende beroepskwalificatie en
op een geldige verklaring omtrent het gedrag.
De beroepskracht-kindratio en de groepen zijn gecontroleerd aan de hand van roosters en
presentielijsten.
Verklaring omtrent het gedrag
Van 4 beroepskrachten is de verklaring omtrent het gedrag ingezien.
Zij beschikken allen over een verklaring omtrent het gedrag die voldoet aan de gestelde eisen.
Passende beroepskwalificatie
Van 4 beroepskrachten is het diploma ingezien. Zij beschikken allen over een passende
beroepskwalificatie.
Opvang in groepen
De opvang vindt plaats in 2 basisgroepen.
Naam groep
Bakkershaag 1
Bakkershaag 2

Leeftijd kinderen
4 tot 7 jaar
4 tot 7 jaar

Aantal kinderen
20
10

Er vindt een nauwe samenwerking plaats met de naastgelegen BSO Rijnkom van dezelfde houder.
Op woensdag en vrijdag worden ook de kinderen van BSO Rijnkom opgevangen op SportBSO.
In het plaatsingscontract zijn beide locaties opgenomen bij kinderen die van beide locaties gebruik
maken.
Aan de onderzochte voorwaarden binnen dit domein wordt voldaan.
Beroepskracht-kindratio
De aanwezigheidslijsten en personeelsroosters zijn ingezien van 2 juni tot en met 30 juni.
Hieruit kan geconcludeerd worden dat op alle onderzochte dagen voldoende beroepskracht worden
ingezet in verhouding met het aantal aanwezige kinderen.
Gebruikte bronnen:
•
Verklaringen omtrent het gedrag (ingezien 30-6-2015)
•
Diploma's beroepskrachten (ingezien 30-6-2015)
•
Presentielijsten (2 juni t/m 30 juni)
•
Personeelsrooster (2 juni t/m 30 juni)
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Veiligheid en gezondheid
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
Tijdens het gesprek met de beroepskrachten en uit de observatie blijkt dat de
beroepskrachten voldoende op de hoogte zijn van de maatregelen die genomen dienen te worden
om veiligheids- en gezondheidsrisico's te reduceren.
Een voorbeeld;
Tijdens het onderzoek was het zomers warm. Beroepskrachten letten erop dat kinderen voldoende
vocht binnen krijgen en zijn ingesmeerd met zonnebrandcreme. De kinderen mogen buiten alleen
in de schaduw spelen.
Deze maatregelen worden genomen om het risico op verbranding en uitdroging te voorkomen.
Ook worden de schoonmaakwerkzaamheden uitgevoerd volgens een vast rooster. Er waren
aftekenlijsten op de locatie aanwezig.
Hiermee wordt aan alle voorwaarden binnen dit domein voldaan.
Afgetekende schoonmaaklijsten voor de schoonmaak.
Gebruikte bronnen:
•
Interview anderen (beroepskrachten)
•
Observaties
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Inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogische praktijk
De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van
persoonlijke competentie te komen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van
sociale competentie te komen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag
De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum
exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven na 1 maart
2013. Indien een verklaring omtrent het gedrag is afgegeven vóór 1 maart 2013 dan is deze niet
ouder dan twee jaar.
(art 1.50 lid 3 en art 3.8g lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang
van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee
maanden.
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

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, 2 en 3 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Opvang in groepen
Ieder kind behoort bij een basisgroep.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
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De basisgroep bestaat uit maximaal twintig kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot de leeftijd waarop
het basisonderwijs voor die kinderen eindigt.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

OF
De basisgroep bestaat uit maximaal dertig kinderen in de leeftijd van 8 jaar tot de leeftijd waarop
het basisonderwijs voor die kinderen eindigt.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Een kind kan in één andere basisgroep dan de vaste basisgroep worden opgevangen, indien de
ouder hiertoe/daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven voor een bepaalde periode.
(art. 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art. 6 lid 11 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Beroepskracht-kindratio
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige
kinderen in de groep bedraagt ten minste:
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 4 jaar.
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar.
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten
berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 3 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

OF
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige
kinderen in de groep bedraagt ten minste:
- 2 beroepskrachten en een extra volwassene per 30 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8
jaar.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt
afgeweken van de beroepskracht-kindratio.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Veiligheid en gezondheid
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van
de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van
de vastgestelde risico-inventarisatie gezondheid.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen

: SportBSO Renkum
: http://www.despeelboerderij.nl
: 50

Gegevens houder
Naam houder
Adres houder
Postcode en plaats
Website
KvK nummer

:
:
:
:
:

Kinderopvangcentrum De Speelboerderij BV
Broekhorst 3
6866NN HEELSUM
www.despeelboerderij.nnl
09139265

Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Onderzoek uitgevoerd door

:
:
:
:
:

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden
Postbus 5364
6802EJ ARNHEM
0800-8446000
Sandra van Eck

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Renkum
: Postbus 9100
: 6860HA OOSTERBEEK

Gegevens toezicht

Planning
Datum inspectie
Opstellen concept inspectierapport
Zienswijze houder
Vaststelling inspectierapport
Verzenden inspectierapport naar houder
Verzenden inspectierapport naar
gemeente
Openbaar maken inspectierapport

:
:
:
:
:
:

30-06-2015
07-07-2015
Niet van toepassing
14-07-2015
14-07-2015
14-07-2015

: 21-07-2015
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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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