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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft
een onaangekondigd jaarlijks onderzoek.
Tijdens dit onderzoek zijn niet alle items beoordeeld, omdat er sprake is van een zogeheten risicogestuurd toezicht (RGT). Op basis van het model risicoprofiel zijn de onderzoeksactiviteiten
bepaald. Deze onderzoeksactiviteiten richten zich primair op de kwaliteit van de dagelijkse praktijk,
aangevuld met aandachtspunten uit vorige onderzoeken.

Beschouwing
Beschouwing
Deze beschouwing beschrijft de resultaten van dit onderzoek. Na de feiten over het kindercentrum
en de onderzoek geschiedenis, volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden elders in het
rapport per domein verder uitgewerkt.
Feiten over het kindercentrum
Buitenschoolse opvang (BSO) De Supersprong, is een zelfstandige locatie, gevestigd in een lokaal
van basisschool De Sprong in Lunteren. De BSO biedt voor- en naschoolse opvang aan maximaal
22 kinderen in de leeftijd van vier jaar tot de leeftijd waarop het basisonderwijs voor die kinderen
eindigt.
Onderzoeksgeschiedenis

2019: aan alle voorwaarden werd voldaan.

2018: Er werd niet voldaan aan een voorwaarde binnen het domein Pedagogisch klimaat. Na
herstelaanbod is aan deze voorwaarde voldaan.

2017 en 2016: Tijdens het jaarlijks onderzoek werd er aan voldaan aan alle onderzochte
voorwaarden;

2015 jaarlijks onderzoek: Er werd niet voldaan aan een voorwaarde binnen het domein
Personeel en groepen. Tijdens het daaropvolgende nader onderzoek is gebleken dat de
tekortkoming was hersteld.
Bevindingen op hoofdlijnen
Tijdens het inspectiebezoek heeft de medewerker alle voorhanden documenten verstrekt en was er
een -beperkt, maar duidelijk- beeld van de dagelijkse praktijk.
Conclusie
Uit het huidige onderzoek is gebleken dat BSO De Supersprong voldoet aan de getoetste
voorwaarden van de Wet kinderopvang.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder
duidelijk hoe hij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent: Het
bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden en de
overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft hij onderwerpen zoals de indeling en grootte
van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid.
De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch
beleid.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken,
gelezen en/of besproken is.

Pedagogisch beleid
De houder hanteert een algemeen pedagogisch beleidsplan, waarin het binnen de organisatie
geldende beleid staat. De medewerkers zijn op de hoogte en werken conform dit beleid.
Conclusie
Het pedagogisch beleidsplan voldoet aan de gestelde voorwaarden.

Pedagogische praktijk
Inleiding
De wijze waarop de houder ervoor zorgt dat op de locatie sprake is van verantwoorde
kinderopvang, is op basis van een observatie en een interview met de beroepskracht onderzocht.
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het veldinstrument
‘observatie kindercentrum’ (opgesteld door GGD GHOR Nederland, versie januari 2015). Dit
veldinstrument is gebaseerd op de vier onderstaande pedagogische basisdoelen uit de Wet
Kinderopvang geldend voor alle kinderen in de kinderopvang (Riksen Walraven 2000; van
IJzendoorn e.a. 2004):

op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de
autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt
geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen
kunnen voelen;

kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische
vaardigheden, cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde
kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende
omgeving;

kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en
vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger
relaties met anderen op te bouwen en te onderhouden;

kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen
aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang
met anderen en een actieve participatie in de maatschappij.
Per basisdoel staat in het veldinstrument ‘observatie kindercentrum’ een aantal observatiecriteria
waar de toezichthouder op let tijdens de observatie. Aan de hand van indicatoren uit dit
veldinstrument heeft de toezichthouder de pedagogische praktijk beoordeeld. Indicatoren uit dit
veldinstrument worden cursief weergegeven.
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Alle basisdoelen zijn tijdens de observatie duidelijk waargenomen. Twee basisdoelen worden
middels een voorbeeld uit de praktijk hieronder beschreven.
Feiten
De observatie vond plaats op een dinsdagmiddag in de schoolvakantie. Er waren 7 kinderen
aanwezig die naast de eigen groepsruimte nu ook een groot gedeelte van de school tot hun
beschikking hadden.
Indicatoren en de praktijk
Emotionele veiligheid
Welbevinden
Het welbevinden van de kinderen is redelijk tot goed. De meeste kinderen zijn ontspannen en bezig
met hun spel. De meeste kinderen genieten van de dingen die gebeuren en die zijzelf kunnen; ze
tonen blijdschap, plezier en trots. Ze zijn met interesse bezig, alleen of met anderen/vriendjes.
Praktijk
Er heerst een ontspannen sfeer. Een paar kinderen zijn in de hal aan het spelen en maken filmpjes.
Een aantal kinderen speelt op de computer en een jongen ligt te lezen op de bank. Er is af en toe
contact met de beroepskracht, grapjes gemaakt over de extra tijd op de computer en de filmpjes
worden enthousiast getoond.
De kinderen vertellen dat die ochtend samen koekjes zijn gebakken en tosti's gegeten. Later die
middag staat er nog bingo op het programma.
Overdracht van normen en waarden
Structuur
In de ruimte is op specifieke plaatsen informatie aanwezig (pictogram, woord, slogan, lijstje)
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.
In de groepsruimte hangen de groepsregels: helder en positief geformuleerde afspraken, door de
kinderen zelf geformuleerd. Het gaat om omgangsvormen waarbij ook grappige zaken vermeld
staan.
Conclusie
Op basis van onder ander bovenstaande observaties en de interviews met de beroepskrachten kan
geconcludeerd worden dat de houder zorg draagt voor de uitvoering van het pedagogisch
beleidsplan.
Er wordt pedagogisch verantwoorde buitenschoolse opvang geboden.

Gebruikte bronnen



Interview (met de aanwezige beroepskracht)
Observatie(s)

Personeel en groepen
Binnen de buitenschoolse opvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste
basisgroepen. Er moet voldoende personeel op elke groep zijn. Hoeveel beroepskrachten nodig
zijn, is afhankelijk van het aantal kinderen en hun leeftijd.
Elke beroepskracht moet een geldig diploma hebben en ingeschreven staan in het Personenregister
Kinderopvang. Een pedagogisch beleidsmedewerker begeleidt de beroepskrachten in hun werk.
In de basisgroepen spreken de beroepskrachten Nederlands met elkaar en met de kinderen.
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Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken,
gelezen en/of besproken is.

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
De beroepskrachten zijn geregistreerd in het Personenregister Kinderopvang (PRK) en zijn
gekoppeld aan de houder.
Conclusie
De houder voldoet aan de gestelde voorwaarden.

Opleidingseisen
De beroepskracht en de pedagogisch beleidsmedewerker beschikken over een voor de
werkzaamheden passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao
Kinderopvang en cao Sociaal Werk. Deze zijn bij het vorige inspectiebezoek reeds ingezien.
Conclusie
De houder voldoet aan de gestelde voorwaarden.

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
De beroepskracht-kindratio is beoordeeld op grond van het aantal aanwezige kinderen en
beroepskrachten op 25-02-2020.
Conclusie
De houder voldoet aan de gestelde voorwaarden.

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers
De toezichthouder heeft de urenverdeling per kindercentrum beoordeeld, gesplitst in uren voor
beleidsvoornemens en coaching voor zowel 2019 als 2020. Uit de urenverdeling van de houder
blijkt dat de vastlegging aan de volgende aspecten heeft voldaan:

De urenverdeling is jaarlijks schriftelijk opgesteld.

De houder heeft deze urenverdeling inzichtelijk gemaakt voor beroepskrachten en ouders.

De houder heeft in de urenverdeling duidelijk onderscheid gemaakt tussen de ureninzet
beleidsvoornemens en de ureninzet voor coaching.

Uit de urenverdeling en de onderbouwing daarvan blijkt dat dat iedere beroepskracht jaarlijks
coaching ontvangt in de uitvoering van de werkzaamheden.
De urenverdeling van 2020 voor BSO De Supersprong is door de toezichthouder ook ingezien.
De houder heeft aangegeven dat er 50 uren beleidsvoornemens zijn opgenomen en 11 uur
coaching voor bij de houder werkzame beroepskrachten staat ingepland voor 2020. Voor 2019 was
dit 50 uur beleidsvoornemens en 14 uur coaching van de beroepskrachten. Uit gesprek met de
aanwezige beroepskracht blijkt dat zij en haar collega's ook daadwerkelijk zijn gecoacht door een
pedagogisch beleidsmedewerker in 2019.
De coaching vond plaats door middel van coaching-on-the-job en diverse scholingsbijeenkomsten
voor de beroepskrachten
Conclusie
De houder voldoet aan de gestelde voorwaarden
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Stabiliteit van de opvang voor kinderen
BSO De Supersprong bestaat uit de 1 basisgroep waarin alle kinderen zijn geplaatst.
Conclusie
De houder voldoet aan de gestelde voorwaarden.

Gebruikte bronnen









Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (per mail met mevrouw T. Dahl)
Interview (met de aanwezige beroepskracht)
Personenregister Kinderopvang
Plaatsingsoverzicht
Presentielijsten
Personeelsrooster
Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s)
Overzicht inzet pedagogisch beleidsmedewerker(s)
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum
draagt er zorg voor dat in de buitenschoolse opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt
gehandeld.
(art 1.49 lid 1 en 2, 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn:
a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum;
b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een
uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een
onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden
opgevangen;
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder exploiteert en waar
kinderen worden opgevangen;
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over
de kinderen die worden opgevangen;
e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd
hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn
of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres.
Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e
ingeschreven in het personenregister kinderopvang.
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang)
Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het
personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder van een kindercentrum kan de
persoon zijn werkzaamheden aanvangen.
(art 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang)

Opleidingseisen
Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent
aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.
Een beroepskracht meertalige buitenschoolse opvang beschikt daarbij over een bewijsstuk waaruit
blijkt dat hij de Duitse, Engelse of Franse taal voor de deelvaardigheden gesprekken voeren, lezen,
luisteren en spreken beheerst op ten minste niveau B2 van het Europees Referentiekader (ERK)
voor talen.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9a lid 1
en 2 Regeling Wet kinderopvang)
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Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; 9a lid 3
Regeling Wet kinderopvang)

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat
wordt opgevangen, met dien verstande dat:
- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige
kinderen in een basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in bijlage 1, onderdeel b, bij het
besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;
- Indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de basisgroep
verlaten, leidt dit niet tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit
buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten, ten
opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit;
- in afwijking hiervan op grond van het Besluit kwaliteit kinderopvang art.16 lid 4 minder
beroepskrachten zijn ingezet.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang)

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers
De houder heeft het minimaal aantal uren waarvoor de pedagogisch beleidsmedewerker jaarlijks
wordt ingezet, bepaald op grond van de rekenregels in bijlage 2 van het besluit.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 17 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Bij buitenschoolse opvang vindt de opvang plaats in basisgroepen. Een kind wordt opgevangen in
één basisgroep. De maximale grootte van de basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in
bijlage 1, onderdeel b van het Besluit kwaliteit kinderopvang.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Vestigingsnummer KvK
Aantal kindplaatsen

: BSO de Supersprong
: 000008180202
: 22

Gegevens houder
Naam houder
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

: T. Dahl
: 09208961
: Ja

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

:
:
:
:
:

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden
Postbus 5364
6802EJ ARNHEM
0800-8446000
Annelies Cozijnsen

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Ede
: Postbus 9022
: 6710HK EDE GLD

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

:
:
:
:
:
:

25-02-2020
10-03-2020
Niet van toepassing
11-03-2020
11-03-2020
11-03-2020

: 18-03-2020
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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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