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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.
De toezichthouder heeft met de aanwezige beroepskrachten gesproken, de benodigde documenten
ingezien en de praktijk geobserveerd.
Beschouwing
Deze beschouwing beschrijft de resultaten van dit onderzoek. Na de feiten over het kindercentrum
volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden elders in het rapport per domein verder
uitgewerkt.
Feiten over het kindercentrum
Buitenschoolse opvang (BSO) Piccolo is onderdeel van de Speelboerderij B.V. De locatie is
gevestigd in
een voormalig schoolgebouw. Op deze locatie is tevens een kinderdagverblijf gevestigd waarvoor
een apart inspectierapport is opgesteld.
BSO Piccolo bestaat uit drie groepen:
- Het Kasteel voor kinderen uit groep 3-4 van de basisschool
- Topgroep 1 en Topgroep 2 voor de kinderen uit groep 5-8.
Inspectiegeschiedenis
De afgelopen jaren (2014-2016) zijn er geen overtredingen geconstateerd tijdens de uitgevoerde
reguliere onderzoeken.
Belangrijkste bevindingen
Er is een vast, enthousiast team van beroepskrachten werkzaam. Binnen duidelijke kaders en
afspraken krijgen de kinderen veel ruimte en mogelijkheden om op verschillende terreinen leer- en
spelervaringen op te doen. Er wordt met thema's gewerkt waarbij kinderen met elkaar
brainstormen over eventueel nader uit te voeren ideeën.
BSO Piccolo voldoet tijdens dit onderzoek wederom aan de gestelde voorwaarden voortkomend uit
de Wet kinderopvang.

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).
Er is geobserveerd vlak nadat de kinderen uit school bij de BSO arriveerden. Na een moment van
vrij spel werd er in de vaste groepsruimtes samen aan tafel fruit gegeten en wat gedronken.
Gedurende dit tafelmoment werd er een nieuw thema door de beroepskrachten geïntroduceerd:
'Onder de grond'. Met behulp van een zelfgemaakte poster werden de mogelijkheden toegelicht.
Samen werd er vervolgens gebrainstormd over diverse activiteiten.

Pedagogische praktijk
Hieronder worden de 4 pedagogische basisdoelen beschreven zoals die bij BSO Piccolo tijdens de
observatie tot uiting kwamen;
Emotionele veiligheid
Er is een vast team van beroepskrachten werkzaam. De kinderen zijn bekend en vertrouwd met
hen, zo blijkt onder meer uit de informele wijze waarop gecommuniceerd wordt.
Persoonlijke competentie
Kinderen krijgen de mogelijkheid om hun eigen ideeën over activiteiten in te brengen, onder
andere middels de aanwezigheid van een zogeheten ideeënbus. Tijdens groepsgesprekken worden
kinderen gestimuleerd om mee te denken over mogelijke activiteiten rondom het thema.
Creativiteit en fantasie worden gestimuleerd middels het delen van ideeën en de aanwezigheid van
divers materiaal.
Sociale competentie
Tijdens de observatie wordt met een groep kinderen afgesproken om samen als groep een tunnel
te gaan maken in de benedenruimte. Aan tafel vindt een groepsgesprek plaats over het thema. Alle
aanwezige kinderen zijn betrokken bij dit gesprek, luisteren en praten afwisselend. De
beroepskracht zorgt er voor dat alle kinderen die iets in willen brengen in het gesprek aan bod
komen.
Overdracht normen en waarden
Er zijn duidelijke regels en afspraken opgesteld welke schriftelijk aanwezig zijn in de groepsruimte
op voor kinderen zichtbare plaatsen. Voorbeeld van een dergelijke regel is: 'Speel samen, wij
sluiten niemand buiten'.
Conclusie
Bij BSO Piccolo worden alle pedagogische competenties voldoende gewaarborgd in de praktijk. De
houder voldoet hiermee aan de gestelde voorwaarden.
Gebruikte bronnen:

Interview (aanwezige beroepskrachten)

Observaties

Pedagogisch beleidsplan
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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
Alle werkzame beroepskrachten beschikken over een geldige verklaring omtrent het gedrag.
Passende beroepskwalificatie
Alle werkzame beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende
beroepskwalificatie zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang.
Opvang in groepen
BSO Piccolo bestaat uit drie groepen:
Het Kasteel voor kinderen uit groep 3-4 van de basisschool, maximaal 20 kinderen.
Topgroep 1 voor kinderen uit groep 5-8, maximaal 20 kinderen.
Topgroep 2 voor kinderen uit groep 5-8, maximaal 30 kinderen (alle kinderen zijn ouder dan 8
jaar).
Deze omvang en samenstelling voldoen aan de gestelde voorwaarden.

Beroepskracht-kindratio
Tijdens de observatie blijkt dat de verhouding tussen het aantal aanwezige beroepskrachten en
kinderen (beroepskracht-kindratio) voldoet aan de gestelde voorwaarden.
Gebruikte bronnen:

Interview (aanwezige beroepskrachten)

Observaties

Verklaringen omtrent het gedrag

Diploma's beroepskrachten

Presentielijsten (18 mei 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 Piccolo
: http://www.despeelboerderij.nl
: 70

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

:
:
:
:
:
:

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

:
:
:
:
:
:

18-05-2017
23-05-2017
Niet van toepassing
05-07-2017
05-07-2017
05-07-2017

: 12-07-2017
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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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