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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 jaarlijks onderzoek.

Beschouwing
Deze beschouwing beschrijft de resultaten van dit onderzoek. Na de feiten over het kindercentrum
en de inspectiegeschiedenis, volgen de belangrijkste bevindingen. U leest de bevindingen in dit
rapport.
Feiten over het kindercentrum
BSO Halderweg maakt onderdeel uit van Kinderopvangcentrum De Speelboerderij B.V. Deze
organisatie exploiteert momenteel vijf kinderdagverblijven en zes locaties voor buitenschoolse
opvang in de regio.
De BSO is geopend op maandag, dinsdag en donderdag. Er is een registratie van 44 kindplaatsen.
Er zijn twee leeftijdsgerichte basisgroepen.
Onderzoeksgeschiedenis
•
2019 jaarlijks onderzoek, aan alle getoetste voorwaarden van de Wet kinderopvang is voldaan.
•
2020 incidenteel onderzoek; in verband met de geldende corona maatregelen heeft dit
incidentele onderzoek ten behoeve van de uitbreiding van het aantal kindplaatsen, niet op de
locatie plaatsgevonden maar middels beeldbellen. Na herstelaanbod binnen het domein
personeel en groepen, is aan alle getoetste voorwaarden van de Wet kinderopvang voldaan.
•
2021 jaarlijks onderzoek; er wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden.
Bevindingen op hoofdlijnen
De toezichthouder heeft een goed beeld gekregen van de praktijk en de beroepskrachten hebben
de benodigde informatie gegeven. Documenten zijn na het bezoek toegestuurd.
Conclusie
Geconcludeerd kan worden dat men bij BSO Halderweg voldoet aan de getoetste voorwaarden van
de Wet kinderopvang (Wko).

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder
duidelijk hoe hij/zij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent:
Het bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden
en de overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft de houder onderwerpen zoals de indeling
en grootte van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid.
De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch
beleid.
Van de beoordeelde eisen staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.
Pedagogisch beleid
De houder hanteert een algemeen pedagogisch beleidsplan, waarin het binnen de organisatie
geldende beleid staat. Daarnaast hanteert elke locatie haar eigen pedagogisch werkplan met het
locatiegebonden beleid.
De houder draagt er zorg voor dat door de beroepskrachten volgens het pedagogisch beleid wordt
gehandeld. Uit het gesprek met de beroepskrachten en uit de observatie blijkt dat zij op de hoogte
zijn van de inhoud van het beleid. In de groepsruimte hangt een 'Kwaliteitsboom', deze is tijdens
een scholing door de beroepskrachten ingevuld. Bij de verschillende competenties staat
bijvoorbeeld: 'Veel activiteiten aanbieden', 'grote activiteiten aanbieden zoals Levend Stratego' en
'kinderen blijven leren alsjeblieft en dankjewel zeggen' enz.
Conclusie
De houder voldoet aan de voorwaarden.
Pedagogische praktijk
Inleiding
De manier waarop de houder ervoor zorgt dat op de locatie sprake is van verantwoorde
kinderopvang, is op basis van een observatie en een interview met de beroepskrachten onderzocht.
De toezichthouder gebruikt tijdens de observatie van de pedagogische praktijk het veldinstrument
‘observatie kindercentrum’ (opgesteld door GGD GHOR Nederland, versie januari 2015). Dit
veldinstrument is gebaseerd op de vier onderstaande pedagogische basisdoelen uit de Wet
Kinderopvang. Deze Wet geldt voor alle kinderen in de kinderopvang (Riksen Walraven 2000; van
IJzendoorn e.a. 2004):
•
De beroepskrachten gaan op een sensitieve en responsieve manier met de kinderen om. Zij
tonen respect voor de autonomie. Zij stellen grenzen en bieden structuur. Zodat kinderen zich
emotioneel veilig en geborgen kunnen voelen;
•
De beroepskrachten stimuleren spelenderwijs de ontwikkeling van kinderen. Zij dagen hen uit
op motorisch, cognitief, taal en creatief gebied. Zodat de kinderen leren om steeds
zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving;
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•

•

De beroepskrachten begeleiden kinderen in hun interacties. Zij brengen hen op spelenderwijs
vaardigheden bij. Zodat de kinderen steeds zelfstandiger relaties met anderen kunnen
opbouwen en onderhouden;
De beroepskrachten stimuleren de kinderen om op een open manier kennis te maken met de
waarden en normen in de samenleving. Zodat de kinderen op een respectvolle manier met
anderen omgaan en zich respectvol in de maatschappij gedragen.

De toezichthouder let tijdens de observatie op een aantal observatiecriteria. Deze staan in het
veldinstrument ‘observatie kindercentrum’.
De toezichthouder beoordeelt de pedagogische praktijk aan de hand van de indicatoren uit dit
observatie instrument. Deze indicatoren staan cursief in de tekst hieronder.
Tijdens de observatie heeft de toezichthouder alle basisdoelen duidelijk waargenomen.
De toezichthouder beschrijft enkele basisdoelen aan de hand van voorbeelden uit de praktijk.
Feiten
De observatie vond plaats op een dinsdagmiddag. Voordat de kinderen opgehaald moesten
worden, hadden de beroepskrachten overleg over die middag; bijzonderheden werden
doorgesproken en de uit te voeren activiteiten.
Op het moment dat de kinderen arriveerden, ging elk kind naar zijn of haar eigen basisgroep en
werd er fruit gegeten. De activiteiten werden doorgesproken en na het eten uitgevoerd.
Basisdoel Overdracht van normen en waarden
Indicator:
Eenduidig handelen
Beroepskrachten hanteren de afspraken, regels en omgangsvormen op eenduidige en consequente
wijze. Daarbij blijven zij rekening houden met de situatie; hun optreden sluit aan bij gedrag en
behoefte van individuele kinderen.
In de praktijk:
In de groepsruimte hangen Gouden Regels op en regels die de kinderen zelf hebben opgeschreven.
De kinderen van de Grote Koning zitten aan de ronde tafel, ze gaan fruit eten. De beroepskracht
neemt het woord: "Goedemiddag". Een aantal kinderen begint erdoorheen te praten. "Wat was ook
alweer de afspraak? Als ik aan het woord ben, dan…", "zijn wij extra luidruchtig", grapt een kind.
De beroepskracht grapt terug: "Haha, wat heb ik jullie gemist".
Basisdoel Persoonlijke competentie
Indicator:
Doelgericht aanbod
De beroepskrachten organiseren en benutten het programma voor uitdaging, stimulans, avontuur
en plezier. Kinderen krijgen de kans om zichzelf en elkaars kunnen te ontdekken.
In de praktijk:
De beroepskracht heeft een spel bedacht voor beide groepen. De jongste kinderen krijgen een lijst
met opdrachten waarvan ze er 8 moeten doen, de oudste kinderen moeten er 10 uitvoeren. Ze
mogen er 2 dagen over doen. De eerste opdracht die ze gelijk samen gaan doen, is het fruit zonder
handen eten. De kinderen zijn gelijk enthousiast en hebben veel lol. De oudste kinderen mogen
verder zelf bepalen welke opdrachten ze doen en in welke volgorde. De enige voorwaarde is dat de
beroepskracht het kan goedkeuren. Ze krijgen de lijst mee en roepen haar als ze een opdracht
gaan doen.
De jongere kinderen bekijken samen met de beroepskracht wat ze gaan doen. Na het fruit eten
zonder handen, gaan ze een kledingstuk ruilen; een T-shirt of een schoen. Dan gaan alle kinderen
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naar buiten en gaan de opdrachten verder; ze beginnen met een aantal rondjes om het
voetbalveldje rennen.
Basisdoel Sociale competentie
Indicator:
Participatie / kinderinspraak
Beroepskrachten betrekken de kinderen actief bij (…)
In de praktijk:
De beroepskracht van de Grote Koning vraagt aan de kinderen wat ze willen doen in de
meivakantie. Veel kinderen roepen iets. Zij schrijft de ideeën gelijk op het whiteboard. "Wat leuk
dat jullie zoveel ideeën hebben!". Een kind roep Azië en Zuid-Amerika. "Daar ben ik geweest", zegt
de beroepskracht, "daar kan ik dan nog wel wat van meenemen".
Conclusie
BSO Halderweg biedt pedagogisch verantwoorde kinderopvang.
De houder voldoet aan de voorwaarden.
Gebruikte bronnen
•
•
•
•

Interview manager/ locatieverantwoordelijke
Interview anders namelijk: (beroepskrachten)
Observatie(s)
Pedagogisch werkplan (januari 2022)
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Personeel en groepen
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
Binnen de buitenschoolse opvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste
basisgroepen. Er moet voldoende personeel op elke groep zijn. Hoeveel beroepskrachten nodig
zijn, is afhankelijk van het aantal kinderen en hun leeftijd.
Elke beroepskracht moet ingeschreven staan in het Personenregister Kinderopvang.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een
beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
De drie vaste beroepskrachten, de stagiaire en de pedagogisch beleidsmedewerker hebben zich
geregistreerd in het Personenregister Kinderopvang. Zij zijn ook gekoppeld aan de houder.
Conclusie
De houder voldoet aan de voorwaarden.
Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
De toezichthouder heeft de beroepskracht-kindratio beoordeeld op grond van het aantal aanwezige
kinderen en beroepskrachten in de periode 4 april tot en met 14 april. De toezichthouder heeft de
presentielijsten en personeelsroosters beoordeeld.
De houder heeft voldoende beroepskrachten ingezet in verhouding met het aantal en de leeftijd
van de opgevangen kinderen.
De houder zet minimaal de helft van het aantal beroepskrachten in wanneer hij afwijkt van de
beroepskracht-kindratio. De tijden dat hij afwijkt komen overeen met de tijden die hij in het
pedagogisch beleidsplan beschrijft.
De houder zet stagiairs in volgens de voorwaarden in de cao Kinderopvang.
De houder heeft wanneer er één beroepskracht werkzaam is, een achterwacht geregeld in het
geval van een calamiteit.
Conclusie
De houder voldoet aan de voorwaarden.

Stabiliteit van de opvang voor kinderen
De BSO is verdeeld in twee basisgroepen, beide groepen met maximaal 22 kinderen:
•
de Bloementuin (groep 1 t/m 4)
•
de Grote Koning (groep 5 t/m 8)
De houder heeft aan ieder kind een mentor toegewezen. In de groep hangen de foto's van de
mentoren met daaronder de foto's van de bijbehorende mentorkinderen.
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Conclusie
De houder voldoet aan de voorwaarden.
Gebruikte bronnen
•
•
•
•
•
•
•
•

Interview manager/ locatieverantwoordelijke
Interview anders namelijk: (beroepskrachten)
Observatie(s)
Personenregister Kinderopvang
Plaatsingsoverzicht (week 14 en 15)
Presentielijsten (idem)
Personeelsrooster (idem)
Pedagogisch werkplan (januari 2022)
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Accommodatie
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
De binnenruimte en de buitenruimte moeten groot genoeg zijn. Ook zijn de ruimtes voor de
kinderen veilig en toegankelijk. De inrichting van de ruimtes stimuleert de kinderen om te spelen.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een
beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.
Eisen aan ruimtes
De twee basisgroepen hebben ieder een eigen ruimte, naast elkaar gelegen. De ruimtes zijn
ingericht naar de leeftijd van de kinderen; In de Bloementuin is bijvoorbeeld een poppenhoek en
een bouwhoek. De inrichting van de Grote Koning is meer gericht op oudere kinderen. Er is Lego
en Knex, maar ook een bank met boekjes en een tv en een kleine pool- en voetbaltafel.
De ruimtes zijn voldoende groot voor de opvang van maximaal 44 kinderen. Samen met de
speelhal kunnen het maximaal geregistreerde aantal kinderen worden opgevangen. In de praktijk
komt het kindaantal nog niet boven de 22 uit.
De kinderen kunnen op het schoolplein spelen. Hier zijn speeltoestellen, een zandbak en een
voetbalveldje.
Conclusie
De houder voldoet aan de voorwaarden.

Gebruikte bronnen
•
•

Interview anders namelijk: (beroepskrachten)
Observatie(s)
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum
draagt er zorg voor dat in de buitenschoolse opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt
gehandeld.
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang )
Pedagogische praktijk
In het kader van het bieden van verantwoorde buitenschoolse opvang, draagt de houder van een
kindercentrum er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin
kinderen zich bevinden:
a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de
autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt
geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen
voelen;
b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden,
cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat
te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving;
c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en
vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties
met anderen op te bouwen en te onderhouden;
d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen
aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met
anderen en een actieve participatie in de maatschappij.
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 11 Besluit kwaliteit 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 participerende ouder;
c. 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;
d. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen worden opgevangen;
e. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over
de kinderen die worden opgevangen;
f. 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.
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Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met f
ingeschreven in het personenregister kinderopvang.
(art 1.50 lid 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 van een kindercentrum kan de
persoon zijn werkzaamheden aanvangen.
(art 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang)
Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires
De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat
wordt opgevangen, met dien verstande dat de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten
beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in een basisgroep wordt bepaald op grond van
de rekenregels.
(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2, 3, 4, 8 en bijlage 1 onderdeel b
en c Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9c Regeling Wet kinderopvang)
Gedurende de uren dat 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, of
indien conform het pedagogisch beleidsplan minder beroepskrachten worden ingezet, wordt ten
minste de helft van het benodigde aantal beroepskrachten ingezet.
(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder a en 16 lid 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang)
De inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs geschiedt overeenkomstig de voorwaarden
opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang.
Bij het bepalen van de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs wordt rekening
gehouden met de opleidingsfase waarin zij zich op dat moment bevinden.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2, 7 en 8 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9c Regeling
Wet kinderopvang)
Indien de inzet van het aantal in te zetten beroepskrachten als bedoeld in art 16 lid 2 Besluit
kwaliteit kinderopvang ertoe leidt dat in het kindercentrum slechts één beroepskracht 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 van een kindercentrum informeert de bij het kindercentrum werkzame personen over de
naam en het telefoonnummer van deze persoon.
(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 16 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Indien de afwijkende inzet van het aantal beroepskrachten, als bedoeld in artikel 16 lid 4 Besluit
kwaliteit kinderopvang, ertoe leidt dat 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, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 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 1, onderdeel b van het Besluit kwaliteit kinderopvang.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang )
11 van 15
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 19-04-2022
BSO Halderweg te Bennekom

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en
bespreekt, indien wenselijk, de ontwikkeling van het kind 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 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 18 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang )
Accommodatie
Eisen aan ruimtes
De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden
opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en
de leeftijd van de op te vangen kinderen.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Een kindercentrum beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum
aanwezig kind.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum
aanwezig kind. De buitenspeelruimte is bij voorkeur aangrenzend aan het kindercentrum. In het
geval een buitenspeelruimte niet aangrenzend is, is deze gelegen in de directe nabijheid van het
kindercentrum en voor kinderen toegankelijk en veilig bereikbaar.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening

: BSO Halderweg

Website

: http://www.despeelboerderij.nl

Vestigingsnummer KvK

: 000032163983

Aantal kindplaatsen

: 44

Gegevens houder
Naam houder

: Kinderopvangcentrum De Speelboerderij B.V.

Adres houder

: Broekhorst 3

Postcode en plaats

: 6866 NN Heelsum

Website

: www.despeelboerderij.nnl

KvK nummer

: 09139265

Aansluiting geschillencommissie

: Ja

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD

: Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden

Adres

: Postbus 5364

Postcode en plaats

: 6802 EJ Arnhem

Telefoonnummer

: 0800-8446000

Onderzoek uitgevoerd door

: Suzanne Duchateau

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente

: Ede

Adres

: Postbus 9022

Postcode en plaats

: 6710 HK EDE GLD
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Planning
Datum inspectie

: 19-04-2022

Opstellen concept inspectierapport

: 12-05-2022

Zienswijze houder

: Niet van toepassing

Vaststelling inspectierapport

: 17-05-2022

Verzenden inspectierapport naar houder

: 17-05-2022

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 17-05-2022

Openbaar maken inspectierapport

: 24-05-2022
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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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