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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
Algemeen
Kinderhoeve Escharen is een particuliere buitenschoolse opvang welke opvang biedt aan maximaal
40 kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. De BSO is gesitueerd in een voormalig woonhuis te
Escharen welke is verbouwd voor het huidige doel: buitenschoolse opvang.
De BSO bestaat uit een huiskamer, vier themakamers op de eerste verdieping en een discozolder.
Er is een riante buitentuin aanwezig welke is ingericht met divers spelaanbod, er is o.a. een
zandbak, een groentetuin, een boomhut, twee speeltoestellen en een grote tafel met zitplaatsen op
het terras en een picknicktafel. De tuin is direct verbonden aan die van het naastgelegen
dagverblijf maar kan afgesloten worden middels een hekje. De kinderen van de BSO mogen
gebruik maken van de buitenruimte van het KDV. Hierover zijn afspraken gemaakt.
Inspectiegeschiedenis
Tijdens de inspecties in 2013, 2014 en 2015 werd voldaan aan alle, tijdens deze risicogestuurde
inspecties, getoetste eisen.
Inspectie dinsdag 15 november 2016
Er heeft een onaangekondigde, risicogestuurde inspectie op een beperkt aantal voorwaarden
plaatsgevonden. Er is geobserveerd in de praktijk, er zijn enkele documenten doorgenomen en er
heeft een gesprek met de medewerkers plaatsgevonden. Op de dag van inspectie zijn er 28
kinderen die de BSO bezoeken. Een groepje van maximaal 10 kinderen vertrekt na het eet- en
drinkmoment onder begeleiding van een beroepskracht naar het gemeenschapshuis voor een
sportactiviteit. Aangezien het een regenachtige dag is, is dit een mooie gelegenheid voor de
kinderen om toch hun energie kwijt te kunnen. De achtergebleven kinderen spelen allen in
groepjes prima samen.
Positief opvallend tijdens deze inspectie is de ontspannen, huiselijke sfeer. De kinderen voelen zich
zichtbaar op hun gemak met elkaar en de beroepskrachten.
De keurig verzorgde locatie binnen en buiten biedt de kinderen ook voldoende uitdaging om tot
spel te komen. Er is veel divers speelmateriaal, overzichtelijk opgesteld, in de diverse ruimtes
aanwezig. De discoruimte op zolder voor de oudere kinderen, is een mooie plek voor deze
leeftijdsgroep. Zij kunnen zich hier verzamelen, zonder gestoord te worden door de jongere
kinderen.
Conclusie:
BSO Kinderhoeve Escharen voldoet aan alle, tijdens deze risicogestuurde inspectie, getoetste
voorwaarden uit de Wet Kinderopvang.
Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
BSO Kinderhoeve Escharen voldoet aan de onderzochte voorwaarden met betrekking tot het
pedagogisch klimaat. Binnen dit onderdeel zijn de volgende competenties geobserveerd en
beoordeeld:





Het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid.
De mogelijkheid bieden tot de ontwikkeling van persoonlijke competenties.
De ruimte bieden tot het ontwikkelen van sociale competenties.
De mogelijkheid geven om normen en waarden eigen te maken.

Tevens is getoetst of de beroepskrachten handelen conform het opgestelde pedagogisch
beleidsplan.
Pedagogische praktijk
Uitvoering pedagogisch beleid
De beroepskrachten bespreken hun handelen (aanpak, effect op de kinderen) op vaste momenten
met het team en de leidinggevende. Werkinstructies en afspraken staan geagendeerd bij
teamoverleg en werkbegeleiding. Het pedagogisch beleidsplan wordt als houvast en naslagwerk
gebruikt.
Tijdens de observaties van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het
Veldinstrument observatie kindercentrum (GGD GHOR Nederland/ NJI, 2015). Onderstaande
beschrijvingen zijn aan dat instrument ontleend, en tijdens het onderzoek op locatie geconstateerd.
Na de beschrijving uit het veldinstrument volgt eventueel een voorbeeld uit de waargenomen
praktijk.
Er is geobserveerd tijdens binnenkomst van enkele kinderen, het keuzemoment voor deelname aan
een activiteit, vrij spel en een eet- en drinkmoment.
Bieden van emotionele veiligheid
Aansluiten
De beroepskrachten passen hun gedrag (bij de kleuters op ooghoogte praten, door de knieën gaan
als zij bij spelsituaties meekijken) en taalgebruik (zinsbouw, woordkeuze) aan aan de
leeftijdsgroep. De jongste kinderen krijgen een aai over de bol of een knuffel, het gesprek gaat
over het schoentje zetten voor Sinterklaas. Een kind uit de bovenbouw komt binnen bij de BSO en
de beroepskracht tikt hem op de schouder en vraagt "En, heb je het Nederlands elftal gisteren ook
gezien?".
Verbinding bso – thuis (8-12)
De beroepskrachten weten wat de afspraken zijn voor individuele 8+ers over hun zelfstandig
komen en gaan. Binnen de groepsroutine houden de beroepskrachten hier rekening mee. Met
enkele kinderen is afgesproken dat zij op een bepaald tijdstip zelfstandig naar huis mogen, deze
kinderen melden zich af bij de beroepskracht. Zodoende wordt er overzicht gehouden over het
aantal aanwezige kinderen en er wordt tevens tijd genomen om afscheid te nemen van het
individuele kind.
Gevoel van persoonlijke veiligheid (8-12)
De 8+ers hebben een eigen positie in de groep, met meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid,
zonder dat zij hierin worden overvraagd of –steeds/oneigenlijk- tot voorbeeld worden gesteld aan
de jongere kinderen. Er is een BSO-raad ingesteld voor de bovenbouwkinderen (vanaf groep 5).
Kinderen kunnen zich hiervoor aanmelden, ze nemen dan zitting voor een schooljaar in de raad. Ze
mogen dan meedenken over activiteiten, aan te schaffen materialen, enz.
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Stimuleren van persoonlijke competentie
Vrije tijd / ontspanning
Kinderen hebben de mogelijkheid om zich te ontspannen en/of schooldrukte af te reageren. Zij
kunnen voor activiteiten kiezen die passen bij hun eigen interesse en energieniveau. Op dinsdag en
donderdag kunnen kinderen ervoor kiezen om mee te doen aan een sportactiviteit of bijvoorbeeld
een knutselactiviteit. Daarnaast zijn ze vrij om te kiezen voor buiten spelen of vrij spel binnen.
Inrichting ruimte
De inrichting van de diverse ruimtes sluit aan op de behoeften van de verschillende
leeftijdsgroepen. De oudere kinderen kunnen zich op zolder terugtrekken voor ontspanning, voor
de jongere kinderen is er bijvoorbeeld een poppenkamer.
Stimuleren van sociale competentie
Begeleiden en feedback
De beroepskrachten begeleiden ook de positieve interacties tussen kinderen. Zij helpen de
kinderen actief om sociale vaardigheden met leeftijds- en/of groepsgenootjes te ontwikkelen (bv.
leren delen, naar elkaar luisteren, wachten, helpen). Twee kinderen kleuren samen aan een grote
kleurplaat. De beroepskracht benoemt dat het wellicht lastig gaat worden wie de plaat mee naar
huis mag nemen. De kinderen geven aan dat ze dat al hebben opgelost. Het ene kind neemt deze
mee naar huis en volgende keer maken ze er nog een voor het andere kind. De beroepskracht
complimenteert de kinderen dat ze samen tot een goede oplossing zijn gekomen. Ze geeft aan dat
ze dat heel knap van hen vindt.
Overdracht normen en waarden
Structuur
In de ruimte is op specifieke plaatsen informatie aanwezig waardoor kinderen weten welke
afspraken of regels op die plaatsen en in de gehele ruimte gelden. De ruimte is voor kinderen hun
eigen en vertrouwde omgeving. Op de eerste verdieping hangt op iedere kamerdeur een overzicht
van regels die in die betreffende ruimte gelden.
Gelijkwaardigheid
De beroepskrachten gaan op eenzelfde respectvolle manier om met alle kinderen, ouders en
collega’s.
Sociale oefenplaats
De beroepskrachten spreken kinderen aan op hun omgang met elkaar en de beroepskrachten.
Kinderen worden aangezet tot sociaal gedrag (bv elkaar helpen, op je beurt wachten, anderen
laten uitpraten). Een kind gebruikt tijdens het tafelmoment een ongepast woord. Een ander kind
reageert hierop. De beroepskracht grijpt in en bespreekt met de kinderen dat dit onacceptabel
gedrag is. Ze geeft zelf het voorbeeld van wenselijk gedrag.
Gebruikte bronnen:

Interview anderen

Observaties

Pedagogisch beleidsplan
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Personeel en groepen
Het kindercentrum voldoet aan de onderzochte voorwaarden met betrekking tot personeel en
stamgroepen. Binnen dit onderdeel zijn de beroepskrachten gecontroleerd op een passende
beroepskwalificatie en een geldige verklaring omtrent het gedrag.
De beroepskracht-kindratio en de opvang in groepen zijn gecontroleerd door middel van roosters,
presentielijsten en bezettingslijsten.

Verklaring omtrent het gedrag
De beroepskrachten van BSO Kinderhoeve Escharen beschikken over een geldige verklaring
omtrent gedrag (VOG). Ze zijn opgenomen in de continue screening. De VOG's zijn op locatie
beschikbaar. Er is geen stagiaire ingezet op de BSO.

Passende beroepskwalificatie
De beroepskrachten beschikken over een passende beroepskwalificatie. Een kopie van de diploma's
is op locatie beschikbaar.

Opvang in groepen
Er is sprake van 2 basisgroepen op BSO Kinderhoeve Escharen. De groepen bestaan uit maximaal
20 kinderen. Er is een onderbouwgroep en een bovenbouwgroep.
In praktijk is zichtbaar dat de onderbouwkinderen boven gezamenlijk fruit gaan eten en de
onderbouwkinderen eten beneden aan een lange tafel. Na dit moment is er sprake van
opendeurenbeleid.
Op de planningslijsten staan de kinderen per school verdeeld. Echter voor de naam van ieder kind
staat een '1' of een '2'. Op deze manier is inzichtelijk bij welke basisgroep ze horen.
Beroepskracht-kindratio
Op de dag van inspectie wordt voldaan aan de Beroepskracht-kindratio (BKR). Er zijn 3
beroepskrachten aanwezig en 28 kinderen.
Uit de plannings- en aanwezigheidslijsten van de kinderen en de beroepskrachten blijkt dat voldaan
wordt aan de BKR.
Er wordt tijdens schooldagen niet tijdelijk afgeweken van de BKR. Alle beroepskrachten starten
gezamenlijk en werken standaard tot sluitingstijd van de BSO.
Gebruikte bronnen:

Interview anderen

Observaties

Verklaringen omtrent het gedrag

Diploma's beroepskrachten

Plaatsingslijsten

Presentielijsten

Personeelsrooster
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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)

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

: Kinderhoeve Escharen
: http://www.kinderhoeve.nl
: 40

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

:
:
:
:
:
:

G.W.J. Janssen-Van Eeuwijk
Graafschedijk 57
5364PR ESCHAREN
www.kinderhoeve.nl
17128473
Ja

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

:
:
:
:
:

GGD Hart voor Brabant
Postbus 3024
5003DA Tilburg
088-3686845
M. van de Laar

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

:
:
:
:
:
:

15-11-2016
30-11-2016
12-12-2016
15-12-2016
15-12-2016
15-12-2016

: 05-01-2016
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
Als reactie, op de onaangekondigde risicogestuurde inspecties van zowel de Dagopvang als ook de
BSO van de Kinderhoeve van 15 november jl., kan ik alleen maar mijn complimenten aan het hele
team uitspreken voor het prachtige resultaat naar aanleiding van de inspectie 2016.

10 van 10
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 15-11-2016
Kinderhoeve Escharen te ESCHAREN

