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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.
Dit rapport is tot stand gekomen aan de hand van onderzoek op basis van risico gestuurd toezicht.
Om meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken werken de GGD 'en in
Nederland bij de inspectie volgens een model voor risico gestuurd toezicht. Dat betekent dat er
intensiever geïnspecteerd zal worden waar nodig en minder intensief waar gebleken is dat dit kan.
Bij risico gestuurd toezicht ligt de nadruk vooral op de zaken die het meest direct bijdragen aan de
kwaliteit van de kinderopvang.
Beschouwing
Buitenschoolse opvang (BSO) Onder de Boompjes is een kleinschalige opvang in Grave. De BSO
heeft twee groepen namelijk de Slimme Vossen (20 kinderen) en de Vrolijkt Uiltjes (10 kinderen).
Het kindercentrum bevindt zich in de brede school de Verrekijker. Opvang wordt geboden aan
kinderen van basisscholen uit Grave, Beek, Gassel en Escharen.
Inspectiegeschiedenis
2015
Jaarlijks onderzoek; een overtreding (basisgroep)
2016
Jaarlijks onderzoek: geen overtreding
2017
15-03-2017 incidenteel onderzoek uitbreiding kinderplaatsen van 20 naar 30
Inspectie donderdag 30 november 2017
De inspectie op locatie is goed verlopen. Er is gesproken met de houders en de beroepskrachten
die op de groep aanwezig waren. Een aantal documenten zijn op locatie ingezien.
Tijdens de inspectie is het pedagogisch beleidsplan globaal bekeken, de beoordeling is geen
onderdeel van deze inspectie. Tijdens een volgende inspectie zal het pedagogisch beleidsplan
volledig meegenomen worden.
Conclusie
Er zijn geen overtredingen geconstateerd.
De toelichting op de bevindingen van de toezichthouder kunt u lezen in het vervolg van dit rapport.
Aan het einde van dit rapport treft u een overzicht aan van de inspectie-items die zijn beoordeeld.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
In dit domein is beoordeeld of de beroepskrachten handelen conform het opgestelde pedagogisch
plan. Er is een oordeel gegeven wat betreft de uitvoering van de pedagogische praktijk op de
groep.
Het oordeel is tot stand gekomen door middel van observatie in de praktijk en door gesprekken
met de beroepskrachten.
Bij het beoordelen van de observatie en/of het pedagogisch beleidsplan is uitgegaan van de 4
basisdoelen van M. Riksen-Walraven, die zijn benoemd in de Memorie van Toelichting bij de Wet
kinderopvang (2005), dit zijn:
1. Het bieden van emotionele veiligheid.
2. De mogelijkheid bieden tot ontwikkelen van persoonlijke competenties.
3. De ruimte bieden tot het ontwikkelen van sociale competenties.
4. De mogelijkheid geven om normen en waarden eigen te maken.
Het kindercentrum voldoet aan de onderzochte voorwaarden van het onderdeel pedagogisch
klimaat.
Pedagogische praktijk
Uitvoering pedagogisch beleidsplan
Er is geconstateerd dat er in de praktijk uitvoering wordt gegeven aan het pedagogisch beleidsplan
en/of werkplan. Het werkplan wordt jaarlijks besproken en bijgesteld. Beroepskrachten kunnen
aangeven over welke onderwerpen ze bijgeschoold willen worden. Scholingen vinden plaats.
Het pedagogisch beleidsplan is geen onderdeel van deze inspectie. Tijdens de inspectie in 2018 zal
het pedagogisch beleidsplan volledig meegenomen worden omdat er twijfels bestaan of het
pedagogisch beleidsplan compleet is. (beschrijving van de competenties, wennen, afwijken van de
beroepskracht-kindratio) Vanaf 2018 verandert de inhoud van het pedagogisch beleidsplan.
Observatie praktijk
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk is gebruik gemaakt van het ‘Veldinstrument
observatie kindercentrum’ (opgesteld door GGD GHOR Nederland, versie december 2014).
Onderstaande beschrijvingen zijn aan dit instrument ontleend en tijdens het onderzoek op locatie
geconstateerd. Ter illustratie van het oordeel worden voorbeeld(en) toegelicht per basisdoel.
Het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid


communiceren met de kinderen; de beroepskrachten kennen de kinderen bij naam en zij
hebben korte gesprekjes met de kinderen zoals over de cadeautjes die in de ruimte liggen en
dat de Rommelpiet deze gebracht heeft. Of een gesprek met een kind dat op diverse plekken
Sinterklaas gaat vieren. De beroepskracht heeft aandacht voor individuele kinderen,
bijvoorbeeld een van de kinderen sjort zijn broek omhoog na het naar het toilet gaan. De
beroepskracht ziet dit en zegt:’ lukt het A’?



vaste beroepskrachten en bekende leeftijdsgenootjes; er wordt gewerkt met vaste
beroepskrachten op de groep, dit is zichtbaar op de roosters en dit blijkt uit de gesprekken
met de beroepskrachten. Er wordt gewerkt met vaste groepen.

De ruimte bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties


ondersteunen en stimuleren van de ontwikkeling van (individuele kinderen); er is een
programma waarbij ook ruimte is om te ontspannen en activiteiten te kiezen die passen bij de
interesse van de kinderen. Er wordt een activiteit georganiseerd in de aula, deze wordt
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uitgelegd en kinderen kunnen, als ze dat willen, mee gaan doen. Er is ook gelegenheid om de
verjaardag te vieren van een van de kinderen. Alle kinderen zingen enkele liedjes en er wordt
een traktatie uitgedeeld.


mogelijkheid hebben om (leer) ervaringen op te doen door middel van de groep, spelmateriaal,
activiteitenaanbod en inrichting; de kinderen hebben de gelegenheid om vrij te spelen, maar
ook individueel gestructureerd spel (bijvoorbeeld kleuren). Een van de kinderen wil kleuren, de
beroepskracht gaat hierop in en gaat met een groepje Sinterklaaskleurplaten kleuren. Er is ook
ruimte om even wat voor jezelf te doen, bijvoorbeeld een van de kinderen speelt op zijn
gemak op de verkeersmat met auto's.

De ruimte bieden tot het ontwikkelen van sociale competenties


deel van de groep; er worden momenten gecreëerd waarin het samen een groep zijn wordt
onderstreept, zoals met zijn allen samen aan tafel om te eten/drinken. In de ruimte hangen
foto's van de kinderen welke de BSO bezoeken.

Aandachtspunt: tijdens de observatie waren regelmatig negatieve situaties waarop de
beroepskracht in greep. Dit beïnvloedde de sfeer op de groep. Dit is besproken met de houders en
hier is al aandacht voor.
De mogelijkheid geven om normen en waarden eigen te maken


afspraken en regels; er zijn duidelijk regels waarneembaar in de groep. Bijvoorbeeld aan tafel
wordt er gedronken.ER vindt uitleg plaats over de activiteiten die er die middag gedaan
kunnen worden. Kinderen kunnen kiezen of ze hieraan mee willen doen.



gedeelde verantwoordelijkheid en respectvol samenzijn; door de groepsactiviteiten welke
gedaan worden zoals het vieren van de verjaardag of samen gaan knutselen in de aula wordt
er geleerd om met elkaar om te gaan. Daarbij hebben de kinderen een mogelijkheid om zelf
een keuze te maken wat zij gaan doen.

Conclusie
Op basis van de waarnemingen in de praktijk is te concluderen dat de 4 pedagogische basisdoelen
tijdens de inspectie voldoende worden gewaarborgd.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke

Interview (met beroepskrachten)

Observaties (14.00 - 15.15 uur bij binnenkomst, vrij spel, verjaardag vieren)

Pedagogisch beleidsplan (KDV Onder de Boompjes versie BSO april 2017)

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 30-11-2017
KDV Onder de Boompjes v.o.f. te Velp

5 van 11

Personeel en groepen
Binnen dit onderdeel is onderzocht of de aanwezige beroepskrachten een geldige verklaring
omtrent het gedrag (VOG) en een passend diploma hebben. Ook is gecontroleerd of men voldoet
aan de gestelde eisen wat betreft de opvang in groepen en de beroepskracht-kindratio.
Het kindercentrum voldoet aan de onderzochte voorwaarden met betrekking tot personeel en
stamgroepen.
Verklaring omtrent het gedrag
De toetsing van de verklaringen omtrent het gedrag en beroepskwalificaties is gebaseerd op een
steekproef.
De steekproef bestond uit de aanwezige beroepskrachten tijdens de inspectie.
De beiden beroepskrachten uit de steekproef beschikken over een verklaring omtrent het gedrag,
die voldoet aan de wettelijke eisen.
Van een beroepskracht welke in dienst getreden is, is de verklaring omtrent het gedrag voor
aanvang van de werkzaamheden aan de houder overlegd, en was bij aanvang van de
werkzaamheden niet ouder dan 2 maanden.
De stagiaire welke aanwezig was op de groep, was in het bezit van een geldige verklaring omtrent
het gedrag.
Passende beroepskwalificatie
De toetsing van de beroepskwalificaties is gebaseerd op een steekproef. De beiden
beroepskrachten uit de steekproef beschikken over een passende beroepskwalificatie, welke
voldoet aan de wettelijke eisen. De steekproef bestond uit de aanwezige beroepskrachten tijdens
de inspectie.
Opvang in groepen
De opvang vindt plaats in twee basisgroepen te weten:
De Vrolijke Uiltjes: 10 kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar.
De Slimme Vossen: 20 kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar.
Beroepskracht-kindratio
Op de dag van de inspectie worden er in groep de Vrolijke Uiltjes 10 kinderen opgevangen met een
beroepskracht. Op de groep de Slimme Vossen zijn 17 kinderen aanwezig met 2 beroepskrachten.
Op dinsdag 28 november worden op de groep de Vrolijke Uiltjes, 9 kinderen met een
beroepskracht en op de groep de Slimme Vossen 14 kinderen met 2 beroepskrachten opgevangen.
Bovenstaande voldoet aan de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.
Er wordt een half uur per dag afgeweken van de beroepskracht-kindratio. Dit vindt plaats tussen
15.15 en 15.45 uur om kinderen op te halen van de basisscholen.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke

Interview (met beroepskrachten)

Observaties (14.00 - 15.15 uur bij binnenkomst, vrij spel, verjaardag vieren)

Verklaringen omtrent het gedrag (ingezien op locatie/ kantoor)

Diploma's beroepskrachten (ingezien op locatie/kantoor)

Arbeidscontracten (ingezien op locatie/kantoor)
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Plaatsingslijsten (week 48)
Personeelsrooster (week 48)
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogische praktijk
De houder draagt zorg voor uitvoering van het vastgestelde pedagogisch beleidsplan.

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 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 vanaf 1 maart
2013.
(art 1.50 lid 3 en 3.8g 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 bij aanvang van de werkzaamheden
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 vóór aanvang
van de werkzaamheden aan de houder overgelegd en bij aanvang van de werkzaamheden niet
ouder dan twee jaar. De actuele verklaring omtrent het gedrag is niet ouder dan twee jaar, te
rekenen vanaf de dag van afgifte van de meest actuele verklaring omtrent het gedrag.

(art 1.50 lid 4, 8 en 9 en 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 en 3.8g 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
Aantal kindplaatsen

: KDV Onder de Boompjes v.o.f.
: 30

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

:
:
:
:
:

Kinderdagverblijf Onder de boompjes
Dokter Kanterslaan 89
5361NB Grave
59291893
Ja

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

:
:
:
:
:

GGD Hart voor Brabant
Postbus 3024
5003DA Tilburg
088-3686845
C. van Hulst

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Grave
: Postbus 7
: 5360AA GRAVE

Gegevens toezicht

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

:
:
:
:
:
:

30-11-2017
12-12-2017
Niet van toepassing
19-12-2017
20-12-2017
20-12-2017

:
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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 middels een mail op 14 december 2017 aangegeven geen op, - of aanmerkingen
op het GGD rapport te hebben.
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