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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 is de locatie niet fysiek bezocht in verband met corona.
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
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. Sinds februari 2021 houdt de houder ook een peutergroep binnen basisschool De Sprong
genaamd De Voorsprong.
Onderzoek geschiedenis
2020: Tijdens het jaarlijks onderzoek voldeed de houder aan alle onderzochte voorwaarden.
2019: Tijdens het jaarlijks onderzoek voldeed de houder aan alle onderzochte voorwaarden.
2018: Tijdens het jaarlijks onderzoek werd niet voldaan aan een voorwaarde binnen het domein
Pedagogisch klimaat. Na herstelaanbod is aan deze voorwaarde voldaan.
Bevindingen op hoofdlijnen
In verband met de geldende maatregelen door corona heeft dit jaarlijks onderzoek niet op de
locatie plaatsgevonden. Door telefonische gesprekken met een beroepskracht en de houder en een
documentenonderzoek is de toezichthouder tot onderstaande bevindingen gekomen.
Binnen het domein veiligheid en gezondheid is gedurende vier maanden niet aan de eisen voldaan.
Het EHBO-certificaat van twee medewerkers bleek verlopen. De herhalingscursus EHBO kon door
de geldende corona maatregelen niet worden gevolgd. Inmiddels zijn beide beroepskrachten weer
in het bezit van een geldig certificaat. Voor verdere uitleg, zie domein "Veiligheid en Gezondheid".
Conclusie
Geconcludeerd kan worden dat men bij BSO De Supersprong aan de getoetste voorwaarden van de
Wet kinderopvang (Wko) voldoet.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
De houder van een kindercentrum is verantwoordelijk voor het voeren van een zodanig
pedagogisch beleid dat een en ander redelijkerwijs leidt tot verantwoorde kinderopvang. De houder
draagt er zorg voor dat het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan, waarin de
voor dat kindercentrum kenmerkende visie op de omgang met kinderen is beschreven. De houder
draagt er verder zorg voor dat personen werkzaam bij een kindercentrum in de praktijk handelen
naar het door de houder vastgestelde pedagogisch beleidsplan.

Pedagogisch beleid
De houder hanteert voor beide opvangvormen een locatie pedagogisch beleidsplan, waarin
opgenomen het locatie gebonden beleid.
De houder draagt er zorg voor dat er conform het beleid wordt gehandeld door om de drie à vier
weken een uur met elkaar in overleg te gaan. Hierin wordt het lopende thema besproken en de
manier waarop binnen dit thema het beleid van de BSO wordt uitgevoerd. Daarnaast is er in deze
momenten aandacht voor het jaarplan, de meldcode kindermishandeling en gezonde kinderopvang.
De houder is tevens coach en meewerkend beroepskracht. Hierdoor is zij veel aanwezig en
makkelijk aanspreekbaar voor het team.
Conclusie
De houder voldoet aan de gestelde voorwaarden.
Pedagogische praktijk
In het kader van het bieden van verantwoorde kinderopvang, dient de houder zorg te dragen dat,
rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin kinderen zich bevinden:
a. 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;
b. 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;
c. 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, en
d. 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.
De toezichthouder heeft geen observatie in de praktijk uitgevoerd. In plaats daarvan heeft een
telefonisch interview met een beroepskracht plaatsgevonden. De pedagogisch praktijk is dus niet
geobserveerd.
De toezichthouder heeft op grond van dit interview de keuze gemaakt een algemene beschrijving
te geven over wat de beroepskracht telefonisch aangeeft ten aanzien van de pedagogische
praktijk:
Ten aanzien van de Persoonlijke competentie:
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De beroepskracht geeft als voorbeeld dat er door de kinderen een moestuinbak in elkaar gezet is.
De oudste kinderen mochten zelf de bak in elkaar zetten, de bak vullen met aarde en de plantjes
erin zetten. De beroepskracht stimuleert de kinderen het samen te doen. Ze vertelt dat ze
complimenten geeft over het werk aan de kinderen. De kinderen waren volgens de beroepskracht
vol trots dat het gelukt is. De beroepskracht ervaart de verantwoordelijkheid voor de moestuin bij
de kinderen.
Overdracht van normen en waarden:
De beroepskracht vertelt dat de regels op de BSO door de kinderen zelf zijn opgesteld. Deze zijn
besproken door de beroepskracht met de kinderen om zo tot gezamenlijke regels te komen waar
iedereen achter staat.
Conclusie
Ondanks dat de toezichthouder geen oordeel heeft gegeven, wordt verwacht dat op basis van dit
onderzoek de pedagogische praktijk op deze locatie redelijkerwijs in overeenstemming is met de
Wet kinderopvang.
Gebruikte bronnen
•
•
•
•

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder telefonisch en per mail)
Interview (beroepskracht telefonisch)
Website (www.supersprong.nl)
Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch Beleidsplan BSO de Supersprong versie 18 april 2021)
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Personeel en groepen
Binnen dit domein zijn de pedagogisch medewerkers en pedagogisch beleidsmedewerker
gecontroleerd op een passende beroepskwalificatie en registratie in het Personenregister
Kinderopvang.
De beroepskracht-kindratio en de opvang in groepen zijn gecontroleerd aan de hand van het
rooster en de presentielijst. Beoordeeld is of de praktijk met de theorie overeenkomt.

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
De drie beroepskrachten die werkzaam zijn op BSO de Supersprong, zijn geregistreerd in het
Personenregister Kinderopvang (PRK). Zij zijn ook gekoppeld aan de houder.
Conclusie
De houder voldoet aan de gestelde voorwaarden.
Opleidingseisen
De drie beroepskrachten die werkzaam zijn op BSO de Supersprong, beschikken over een voor de
werkzaamheden passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao
Kinderopvang.
Daarnaast beschikt de houder over een passende opleiding voor de functie van pedagogisch
beleidsmedewerker.
Conclusie
De houder voldoet aan de gestelde voorwaarden.
Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
Op grond van het telefonisch gesprek op 11-05-2021 met de beroepskracht en de presentielijst en
het personeelsrooster kan geconcludeerd worden dat er voldoende beroepskrachten zijn ingezet
voor het aantal aanwezige kinderen.
Conclusie
Men voldoet aan de gestelde voorwaarden.
Stabiliteit van de opvang voor kinderen
BSO de Supersprong bestaat uit één basisgroep. De groep bestaat uit maximaal 22 kinderen in de
leeftijd van 4 tot 13 jaar. Onlangs is de groep verhuisd naar een ander lokaal.
In het kader van de COVID 19 pandemie heeft BSO de Supersprong een locatieplan opgesteld voor
heropening conform de handreiking voor heropening. De hierin genoemde maatregelen hebben
geen invloed op de stabiliteit van de opvang voor de kinderen.
Conclusie
De houder voldoet aan de gestelde voorwaarden.
Gebruikte bronnen
•
•
•
•

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder telefonisch en per mail)
Interview (beroepskracht telefonisch)
Personenregister Kinderopvang (28-05-2021)
Website (www.supersprong.nl)
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•
•
•
•
•
•
•

Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten (van drie beroepskrachten zijn de diploma's
beoordeeld)
Presentielijsten (11-05-2021)
Personeelsrooster (11-05-2021)
Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch Beleidsplan BSO de Supersprong versie 18 april 2021)
Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) (1 diploma is beoordeeld)
Coachingsplan, onderwerpen pedagogische verdieping en opleidingsplan BSO de Supersprong
en Peutergroep de Voorsprong 2021
Locatie-specifiek plan heropening BSO de Supersprong versie 17-04-2021
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Veiligheid en gezondheid
De houder moet zorgen voor veilige en gezonde opvang. Onderdeel hiervan is de aanwezigheid van
een gecertificeerde EHBO'er.

Veiligheids- en gezondheidsbeleid
Gedurende de buitenschoolse opvang dient er ten alle tijden een beroepskracht aanwezig te zijn
die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen.
Van twee beroepskrachten was op de dag van het onderzoek het EHBO-certificaat verlopen. De
houder is in het bezit van een geldig certificaat. De verlopen certificaten konden vanwege de
maatregelen rond het coronavirus niet tijdig verlengd worden omdat de reeds ingeplande
praktijkcursus werd afgelast. Hieruit volgt dat in de periode januari 2021 tot en met april 2021 niet
altijd een beroepskracht met geldig EHBO-certificaat op de groep aanwezig was.
Inmiddels heeft de herhalingscursus plaatsgevonden en zijn alle beroepskrachten per 1 juni 2021
weer in het bezit van een geldig certificaat.
Conclusie
De houder voldoet inmiddels weer aan de gestelde voorwaarde.

Gebruikte bronnen
•
•

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder telefonisch en per mail)
EHBO-certificaten (5 EHBO-certificaten van Livis zijn beoordeeld)
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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 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.
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)
Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang.
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(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;
- gedurende de buitenschoolse opvang maximaal een derde deel van het totaal minimaal aantal op
het kindercentrum in te zetten beroepskrachten bestaat uit beroepskrachten in opleiding of
stagiairs. Het minimaal op het kindercentrum in te zetten aantal beroepskrachten wordt gevormd
door de optelsom van het op grond van artikel 16 van het Besluit kwaliteit kinderopvang minimaal
aantal in te zetten beroepskrachten op de afzonderlijke basisgroepen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2, 3, 4 en 8 Besluit kwaliteit kinderopvang; art
9c Regeling Wet 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)
Veiligheid en gezondheid
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende de buitenschoolse opvang
te allen tijde ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van
eerste hulp aan kinderen conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie
gestelde nadere regels.
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9b
Regeling Wet kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening

: BSO de Supersprong

Vestigingsnummer KvK

: 000008180202

Aantal kindplaatsen

: 22

Gegevens houder
Naam houder

: T. Dahl

KvK nummer

: 09208961

Aansluiting geschillencommissie

: Ja

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD

: Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden

Adres

: Postbus 5364

Postcode en plaats

: 6802 EJ ARNHEM

Telefoonnummer

: 0800-8446000

Onderzoek uitgevoerd door

: Hugo van Mil

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente

: Ede

Adres

: Postbus 9022

Postcode en plaats

: 6710 HK EDE GLD

Planning
Datum inspectie

: 11-05-2021

Opstellen concept inspectierapport

: 21-06-2021

Zienswijze houder

: Niet van toepassing

Vaststelling inspectierapport

: 25-06-2021

Verzenden inspectierapport naar houder

: 25-06-2021

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 25-06-2021

Openbaar maken inspectierapport

: 02-07-2021
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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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