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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 bij buitenschoolse opvang Buitenhof zijn alle voorwaarden die op deze locatie
van toepassing zijn in het kader van risico-gestuurd toezicht, beoordeeld.
De toezichthouder heeft gesproken met alle aanwezige beroepskrachten. Ter plaatse zijn er
documenten ingezien.

Beschouwing
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over de
buitenschoolse opvang (BSO) en de inspectiegeschiedenis, volgen de belangrijkste bevindingen.
Deze worden elders in het rapport per domein verder uitgewerkt.
Feitelijke gegevens van de buitenschoolse opvang
BSO Buitenhof is onderdeel van kinderopvangorganisatie De Speelboerderij en
biedt opvang aan maximaal 40 kinderen in 2 leeftijdsgerichte basisgroepen.
De Speelboerderij heeft 3 locaties voor kinderopvang en
3 locaties voor buitenschoolse opvang in de gemeente Renkum (Heelsum, Doorwerth, Renkum). De
Buitenhof bevindt zich naast basisschool de Dorendal in Doorwerth.
Inspectiegeschiedenis
De afgelopen jaren zijn er geen overtredingen geconstateerd.
Belangrijkste bevindingen op hoofdlijnen
Zowel op de werkvloer als op beleidsniveau streeft men naar een goede kwaliteit op de werkvloer.
Dit is onder andere zichtbaar in de professionele houding van de beroepskrachten en de sfeer op
de groepen. De benodigde (beleidsmatige) documenten zijn allen inzichtelijk op locatie en
toegankelijk voor ouders en personeel. Beide basisgroepen werken themagericht. De
georganiseerde activiteiten en de aanwezige boeken zijn hier zichtbaar op afgestemd.
De conclusie van dit onderzoek is dat BSO Buitenhof voldoet aan de op dit moment getoetste
voorwaarden van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

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 toezichthouder heeft geobserveerd op beide groepen: de Kindertuin en de Boomhut.
De observatie van de pedagogische praktijk vond plaats vanaf binnenkomst van de kinderen welke
groepsgewijs plaatsvond. De kinderen speelden vrij in hun groepsruimte, in tweetallen of in grotere
groepjes. Na enige tijd werd er gezamenlijk aan tafel fruit gegeten en wat gedronken.
Pedagogische praktijk
Uit het interview met de beroepskrachten blijkt dat zij voldoende op de hoogte zijn van het
pedagogisch beleids- en werkplan. De beschreven werkwijze kwam ook tot uiting tijdens de
observatie op de groepen zoals hieronder wordt weergegeven:
Emotionele veiligheid
"De beroepskracht communiceert op individueel niveau met de kinderen (...)".
Observaties:
Alle kinderen worden individueel begroet bij binnenkomst en de beroepskracht benoemd hun
namen. Kinderen krijgen een aai over hun hoofd, een knuffel en/of er wordt een praatje met hen
gemaakt. Wanneer een kind wat later binnenkomt en zich in de groep mengt, merkt de
beroepskracht hem op en benadert hem en maakt individueel contact.
Persoonlijke competentie
"Kinderen krijgen de gelegenheid om (leer)ervaringen op te doen middels spelmateriaal,
activiteitenaanbod en inrichting (...)'
Observatie:
Er wordt thematisch gewerkt op beide groepen. In de groepsruimte zijn diverse creatieve werkjes
zichtbaar welke door de kinderen zijn gemaakt aan de hand van het thema. Er is een thematafel
opgesteld en de groepsruimte is aangekleed in de sfeer van het thema 'Zwerfafval'.
Spelmateriaal kan door de kinderen zelf gepakt worden uit kasten die op kindhoogte staan
opgesteld.
Sociale competentie
"Kinderen zijn deel van de groep (...)"
Observatie:
Er heerst een rustige en ontspannen sfeer op beide groepen. Alle kinderen komen tot spel,
individueel of in kleine groepjes. De kinderen zijn opgewekt en actief positief met elkaar bezig.
Tijdens het fruit eten aan tafel stimuleren de beroepskrachten de aanwezige kinderen om hun
verhaal (belevenissen/ervaringen) te delen met de groep door zowel te luisteren als te praten.
Overdracht normen en waarden
"Afspraken, regels en omgangsvormen zijn herkenbaar aanwezig en worden toegepast (...)"
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Observatie:
De beroepskrachten spreken de kinderen waar nodig aan op hun gedrag en de geldende
gedragsafspraken, bijvoorbeeld: 'Niet rennen in de groepsruimte' of 'We gaan elkaar niet duwen.'
Conclusie
Bij BSO Buitenhof worden alle pedagogische competenties voldoende gewaarborgd.

Gebruikte bronnen:

Interview (aanwezige beroepskrachten)

Observaties (pedagogische praktijk)

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch werkplan
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Personeel en groepen
Binnen dit domein zijn de pedagogisch medewerkers gecontroleerd op een passende
beroepskwalificatie en een geldige verklaring omtrent het gedrag.
De beroepskracht-kindratio en de stamgroepen zijn gecontroleerd aan de hand van roosters,
presentielijsten en bezettingslijsten. Beoordeeld is of de praktijk met de theorie overeenkomt.
Verklaring omtrent het gedrag
De verklaringen omtrent het gedrag (VOG) van alle aanwezige beroepskrachten (4) zijn
terplekke gezien. Deze documenten voldoen aan de gestelde voorwaarden.
Passende beroepskwalificatie
Alle aanwezige beroepskrachten beschikken over een beroepskwalificatie welke voldoet aan de
gestelde voorwaarden. Deze zijn terplekke gezien door de toezichthouder.
Opvang in groepen
Er zijn twee basisgroepen:
·de Kindertuin voor max. 20 kinderen vanuit de groepen 1 en 2 van het basisonderwijs
·de Boomhut voor max. 20 kinderen vanuit de groepen 3 en 4 van het basisonderwijs
De omvang en samenstelling van deze groepen voldoen aan de wettelijke voorwaarden.
Dit blijkt onder andere uit de gesprekken met de beroepskrachten en uit de planningsoverzichten
van de kinderen. Het maximale kindaantal wordt niet overschreden.
De houder voldoet hiermee aan de gestelde voorwaarden.
Beroepskracht-kindratio
Tijdens het inspectiebezoek heeft de toezichthouder de volgende beroepskracht-kindratio
waargenomen:
Groep Kindertuin:
12 kinderen en 2 beroepskrachten
Groep Boomhut:
17 kinderen en 2 beroepskrachten
Uit deze praktijkobservaties blijkt dat er bij de BSO voldoende beroepskrachten
ingezet worden ten opzichte van het aantal kinderen dat wordt opgevangen. De houder voldoet aan
de gestelde voorwaarden betreft de wettelijke beroepskracht-kindratio.

Gebruikte bronnen:

Interview (aanwezige beroepskrachten)

Presentielijsten (23 januari 2017)

Personeelsrooster (23 januari 2017)
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Overzicht getoetste 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.
(art 1.50 lid 3 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 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger is niet ouder dan
twee jaar.
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 en 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Passende beroepskwalificatie
Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang.
(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)

Opvang in groepen
De opvang vindt plaats in basisgroepen.
(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)

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 en 5 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 en 5 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)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen

: BSO Buitenhof
: http://www.despeelboerderij.nl
: 40

Neemt deel aan pilot(s)
Pilot(s)
Gegevens houder
Naam houder
Adres houder
Postcode en plaats
Website
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

Herstelaanbod
:
:
:
:
:
:

Kinderopvangcentrum De Speelboerderij B.V.
Broekhorst 3
6866NN Heelsum
www.despeelboerderij.nnl
09139265
Ja

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

:
:
:
:
:

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden
Postbus 5364
6802EJ ARNHEM
0800-8446000
Sanne den Bakker

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

:
:
:
:
:
:

23-01-2017
24-01-2017
Niet van toepassing
02-02-2017
02-02-2017
02-02-2017

: 09-02-2017
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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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