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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 opvang in groepen;

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 (BSO)
Kindercentrum de Buitenhoeve is een particuliere kinderopvanglocatie die op een boerderij bij
Eesveen gevestigd is. Deze locatie beschikt over een grote buitenruimte met verschillende
ingerichte natuurspeeltuinen. Er wordt naast buitenschoolse opvang ook dagopvang geboden en
zijn er momenteel ontwikkelingen rondom het starten van de Buitenhoeve school. In het LRKP
staat deze locatie geregistreerd met 25 kindplaatsen voor de buitenschoolse opvang. Het
ontdekkend leren staat centraal binnen kindercentrum de Buitenhoeve.
Inspectiegeschiedenis

Er zijn in de afgelopen twee jaar geen overtredingen geconstateerd.
Bevindingen op hoof
dlij
nen
Tijdens dit jaarlijks onderzoek voldoen alle onderzochte items aan de Wet kinderopvang. De
aanwezige beroepskracht kan het beleid, afspraken en regels duidelijk verwoorden aan de
toezichthouder. Het pedagogisch beleidsplan en de informatiegids is helder en komt overeen met
de praktijk. Tevens is er een betrokken oudercommissie actief.
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 praktij
k
Uitvoering pedagogisch beleidsplan
Kindercentrum de Buitenhoeve hanteert een algemeen beleidsplan en heeft daarnaast een
informatiegids wat als werkplan fungeert. Hierin wordt o.a. beschreven 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: ‘De beroepskracht communiceert met de kinderen'.
Observatie: De beroepskracht geeft duidelijke uitleg over wat er gaat gebeuren en vraagt de
kinderen om o.a. de traktatie voor te bereiden. Ondertussen vinden er allerlei gesprekken plaats
tussen de kinderen en de beroepskracht.
Ontwikkeling van de persoonlij
ke competentie
Indicator: ‘De beroepskracht ondersteunt en stimuleert de ontwikkeling van de (individuele)
kinderen’.
Observatie: Er wordt gezamenlijk fruit gesneden en op die manier een traktatie voor een
verjaardag voorbereid. Er wordt gesproken over het fruit en hoe dit het beste gesneden kan
worden zodat het makkelijk en veilig gaat. De beroepskracht vraagt even later wie er bekers wil
uitdelen en drinken wil inschenken.
Ontwikkeling van de sociale competentie
Indicator: ‘
De kinderen zijn deel van de groep’
.
Observatie: Er worden met de groep activiteiten ondernomen, maar het initiatief wordt bij de
kinderen gelaten. De groep zijn leeftijdsgenootjes en spreken elkaar makkelijk aan. Tevens zet de
beroepskracht zich in voor een positieve sfeer door grapjes te maken en de kinderen te helpen.
Overdracht waarden en normen
Indicator: ‘
Afspraken, regels en omgangsvormen zijn herkenbaar aanwezig en worden toegepast’.
Observatie: De kinderen gaan de handen wassen wanneer zij het fruit gaan snijden. Dit is een
algemene regel en bekend voor de kinderen. De kinderen weten dat ze geen telefoon op de groep
mogen hebben en dat er geen computerspelletjes worden gedaan. Daarnaast worden algemene
regels op de groep gehanteerd.
Conclusie:
Op kindercentrum de Buitenhoeve (
BSO)voldoet de pedagogische praktijk aan de voorwaarden in
de Wet Kinderopvang.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/
of locatieverantwoordelijke (
houder)

Interview anderen (
beroepskracht)

Observaties

Notulen oudercommissie (
maart 2016)
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Pedagogisch beleidsplan (
2015)
Informatiegids 2016
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Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag
De beroepskrachten en stagiaires die werkzaam zijn op kindercentrum de Buitenhoeve hebben een
geldige verklaring omtrent het gedrag.
Passende beroepskwalif
icatie
De beroepskrachten die werkzaam zijn op kindercentrum de Buitenhoeve beschikken over een
passende beroepskwalificatie.
Opvang in groepen
Deze locatie staat binnen het LRKP geregistreerd met 25 kindplaatsen. Tijdens het onderzoek
komen er vijf kinderen. Er is sprake van één basisgroep en op woensdag t/
m vrijdag is er een
samengestelde groep met de oudste KDV kinderen. Op korte termijn zal de samenstelling van de
groep gaan wijzigen met de komst van de nieuw te starten school. Er zal dan alleen uit een
bepaald gebied opgevangen worden.
Conclusie: de opvang in groepen is conform de Wet kinderopvang.
Beroepskracht-kindratio
Op de groep zijn de presentielijsten bekeken. Hieruit blijkt dat de beroepskracht-kindratio conform
de Wet kinderopvang is.
Gebruikte bronnen:

Interview anderen (
beroepskracht)

Observaties

Verklaringen omtrent het gedrag (
steekproef)

Diploma'
s beroepskrachten (
steekproef)

Presentielijsten (
steekproef)

Informatiegids 2016
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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.
(
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, 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 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 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 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

: Kindercentrum de Buitenhoeve
: http:/
/
www.buitenhoeve.nl
: 25

Gegevens houder
Naam houder
KvKnummer
Aansluiting geschillencommissie

: Helena Maria Elisabeth Hollink
: 08188432
: Ja

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

:
:
:
:
:

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Steenwijkerland
: Postbus 162
: 8330AD STEENWIJK

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

:
:
:
:
:
:

GGD IJsselland
Postbus 1453
8001BL ZWOLLE
038-4 281 686
Inge van Dijk

28-06-2016
12-07-2016
Niet van toepassing
19-07-2016
21-07-2016
21-07-2016

: 04-08-2016
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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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