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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.

In dit onderzoek is op grond van de bevindingen bij voorgaande inspecties, een beperkt aantal
kwaliteitseisen onderzocht. Dat zijn de volgende:
 de eisen aan het personeel;
 de beroepskracht-kind-ratio;
 de pedagogische kwaliteit.

Beschouwing
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over
kindercentrum de Buitenhoeve en de inspectiegeschiedenis, volgen de bevindingen op hoofdlijnen.
Deze worden elders in het rapport uitgewerkt.

Feiten over kindercentrum de Buitenhoeve
Kindercentrum de Buitenhoeve is een particuliere kinderopvanglocatie die op een boerderij
gevestigd is.
Het welbevinden en de ontwikkeling van kinderen is een belangrijk onderdeel in de visie van dit
kindercentrum. Deze locatie beschikt over een grote buitenruimte met verschillende ingerichte
natuurspeeltuinen. In 2014 is het nieuwe pand met diverse groepsruimtes geopend. Er wordt naast
buitenschoolse opvang ook dagopvang geboden op vier horizontale stamgroepen: baby-, peuter-,
dreumes- en kleutergroep.

In het LRKP staat deze locatie geregistreerd met 25 kindplaatsen voor de buitenschoolse opvang.
Momenteel worden er niet meer dan 10 kinderen opgevangen.

Inspectiegeschiedenis
 Er zijn in de afgelopen twee jaar geen overtredingen geconstateerd.

Bevindingen op hoofdlijnen
Tijdens dit jaarlijks onderzoek voldoen alle onderzochte items aan de Wet kinderopvang. De
toezichthouder heeft de houder en de beroepskracht van de BSO gesproken en op de groep een
observatie uitgevoerd. Daarnaast zijn de benodigde documenten beoordeeld.
Tijdens het inspectiebezoek kan de aanwezige beroepskracht beleid, afspraken en regels duidelijk
verwoorden aan de toezichthouder.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat

Tijdens het inspectiebezoek is de pedagogische praktijk getoetst in theorie en in de praktijk.
Bij de observatie van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het
Veldinstrument observatie kindercentrum (januari 2015). Daarin staan specifieke aspecten waarop
wordt geobserveerd.

Het observatie-instrument bevat voor elke voorwaarde indicatoren. Deze worden gebruikt bij het
beschrijven van de pedagogische praktijk.

Pedagogische praktijk

Uitvoering pedagogisch beleidsplan
Kindercentrum de Buitenhoeve heeft een pedagogisch werkplan dat beschrijft hoe er met de
kinderen gewerkt wordt. In een gesprek met de beroepskracht blijkt dat zij goed op de hoogte is
van het beleid en daarnaar handelt. Dit kwam ook tot uiting tijdens de observatie op de groep.

Emotionele veiligheid:
Indicator: 'Kinderen hebben vaste beroepskrachten en bekende leeftijdsgenootjes om zich heen'.

Observatie: Er is in principe altijd dezelfde beroepskracht aanwezig. De kinderen komen van twee
verschillende scholen en kennen elkaar van school of komen zelfs uit dezelfde klas. Verder zijn de
kinderen ook vaak doorgestroomd van het KDV naar de BSO en zijn verder goed bekend met
andere kinderen en beroepskrachten.

Ontwikkeling van de persoonlijke competentie:
Indicator: 'Kinderen hebben de mogelijkheid om (leer)ervaringen op te doen dankzij de groep,
spelmateriaal, activiteitenaanbod en inrichting'.

Observatie:Kinderen krijgen de ruimte voor 'zelfsturing'. Ze worden o.a. gestimuleerd hun eigen
fruit te schillen onder begeleiding van de beroepskracht. Er is in de groepsruimte volop open
spelmateriaal in diverse speelhoeken aanwezig en voldoende ruimte om allerlei activiteiten te
ondernemen. Er wordt in principe elke dag buiten gespeeld. In de diverse tuinen is van alles te
beleven voor de kinderen.

Ontwikkeling van de sociale competentie:
Indicator:'De beroepskracht ondersteunt de kinderen in hun onderlinge interactie'.

Observatie: Tijdens het tafelmoment is de beroepskracht betrokken in de onderlinge gesprekjes en
reageert op de vragen die kinderen stellen. Kinderen luisteren naar elkaar en de beroepskracht
stuurt de activiteit voldoende aan zodat iedereen betrokken is.

Overdracht waarden en normen:
Indicator: ‘Afspraken, regels en omgangsvormen zijn herkenbaar aanwezig en worden toegepast.’

Observatie:Kinderen komen uit school en hangen uit gewoonte de jas op en leggen de tassen op de
juiste plek. Op de groep weten de kinderen dat ze niet met de fruitmessen mogen lopen, alleen
met borden. Ook mogen de kinderen met zwemdiploma in een andere tuin spelen. Alles gaat
verder in overleg met de beroepskracht.

Conclusie:
Op kindercentrum de Buitenhoeve voldoet de pedagogische praktijk aan de voorwaarden in de Wet
Kinderopvang.
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Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag

Tijdens de inspectie zijn de nieuwe Verklaringen omtrent het gedrag (VOG) ingezien van drie
beroepskrachten. Deze VOG's voldoen aan de gestelde voorwaarden.

Passende beroepskwalificatie

De beroepskwalificaties van de nieuwe beroepskrachten zijn ingezien. Deze diploma's voldoen aan
de gestelde voorwaarden.

Opvang in groepen

Er is momenteel één basisgroep. In het LRKP staat deze locatie geregistreerd met 25 kindplaatsen,
maar er komen nu niet meer dan 10 kinderen en is één beroepskracht voldoende.

Conclusie
De opvang in groepen is conform de Wet kinderopvang.

Beroepskracht-kindratio

De aanwezigheidslijst en de personele planning is steekproefsgewijs beoordeeld.
De beroepskracht-kindratio is conform de Wet kinderopvang.

Gebruikte bronnen:
 Vragenlijst houder en/of locatieverantwoordelijke (27-03-2015)
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (26-03-2015)
 Interview anderen
 Observaties
 Verklaringen omtrent het gedrag (nieuwe medewerkers)
 Diploma's beroepskrachten (nieuwe medewerkers)
 Presentielijsten (steekproef)
 Personeelsrooster (steekproef)
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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)

De verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger werkzaam bij de
onderneming is niet ouder dan twee jaar.
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 en art 3.8g lid 3 en 4 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)

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)
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Gegevens voorziening

Opvanggegevens
Naam voorziening : Kindercentrum de Buitenhoeve
Website : http://www.buitenhoeve.nl
Aantal kindplaatsen : 25

Gegevens houder
Naam houder : Helena Maria Elisabeth Hollink
KvK nummer : 08188432

Gegevens toezicht

Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD : GGD IJsselland
Adres : Postbus 1453
Postcode en plaats : 8001BL ZWOLLE
Telefoonnummer : 038-4 281 686
Onderzoek uitgevoerd door : Inge van Dijk

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente : Steenwijkerland
Adres : Postbus 162
Postcode en plaats : 8330AD STEENWIJK

Planning
Datum inspectie : 01-06-2015
Opstellen concept inspectierapport : 02-06-2015
Zienswijze houder : Niet van toepassing
Vaststelling inspectierapport : 11-06-2015
Verzenden inspectierapport naar houder
en oudercommissie

: 11-06-2015

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 11-06-2015

Openbaar maken inspectierapport : 25-06-2015
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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.


