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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.
Op 27 februari 2018 is BSO 't Kempken in opdracht van de gemeente bezocht voor een jaarlijks
onderzoek op basis van risico-gestuurd toezicht. Het onderzoek heeft zich met name gericht op de
kwaliteit van de dagelijkse praktijk.
De




volgende voorwaarden zijn onderzocht:
Pedagogische praktijk
Verklaringen Omtrent Gedrag en diploma’s
Beroepskracht-kind-ratio

Het aantal kindplaatsen is verhoogd van 10 naar 22 kindplaatsen. In de inspectie is dit item
meegenomen.
Beschouwing
Buitenschoolse opvang 't Kempken maakt onderdeel uit van kinderdagverblijf de Kinderboerderij in
De locatie bevindt zich in het dorpshuis in de directe omgeving van de basisschool.
De buitenschoolse opvang heeft een groepsruimte tot hun beschikking. Ook kunnen zij gebruik
maken van de gymzaal.
Er is tevens een buitenterrein ter beschikking waar buiten gespeeld kan worden.
Inspectiegeschiedenis:
13-07-2015; onderzoek voor registratie, geen tekortkomingen geconstateerd.
10-11-2015; onderzoek na registratie, met tekortkomingen op gebied van pedagogisch beleid en
passende inrichting.
21-02-2017; is er een tekortkoming geconstateerd bij de voorwaarde ''Veiligheid en gezondheid''.
Bevindingen:
Tijdens de inspectie van 27 februari 2018 zijn er geen tekortkomingen geconstateerd.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder er zorg voor dat in de
opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld, waarbij invulling wordt gegeven
aan wettelijke aspecten van verantwoorde kinderopvang.
De praktijkobservatie is uitgevoerd op dinsdagmiddag 27 februari. Bij aanvang van het
inspectieonderzoek zijn enkele kinderen vrij aan het spelen en is de beroepskracht met een groepje
kinderen bezig cakejes te maken.
Er zijn 8 kinderen aanwezig en 1 beroepskracht.
Verantwoorde buitenschoolse opvang
Om te toetsen of in de praktijk gehandeld wordt conform het pedagogisch beleid heeft een
observatie plaatsgevonden. Op de volgende aspecten van verantwoorde kinderopvang is toegezien:
1. Er wordt op een sensitieve en responsieve manier met kinderen omgegaan. Er is respect voor
de autonomie van kinderen, grenzen worden gesteld aan en structuur wordt geboden voor het
gedrag van kinderen. Dit gebeurt op een manier dat kinderen zich emotioneel veilig en
geborgen kunnen voelen.
2. Kinderen worden spelenderwijs uitgedaagd in de ontwikkeling van:motorische
vaardigheden;cognitieve vaardigheden;taalvaardigheden;creatieve
vaardigheden.
Dit
gebeurt zodanig dat kinderen in staat worden gesteld steeds zelfstandiger te functioneren in
een veranderende omgeving.
3. Kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en
vaardigheden worden bijgebracht. Kinderen worden in staat gesteld steeds zelfstandiger
relaties met anderen op te bouwen en te onderhouden.
4. 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.
Observatie bij aspect 1:
Respectvol contact.
De beroepskracht heeft gesprekjes met de kinderen waarin ze probeert een dialoog aan te gaan.
De benadering is rustig/ondersteunend en de beroepskracht geeft uitleg bij wat ze gaat doen en
welke activiteiten gedaan kunnen worden. De kinderen zoeken de beroepskracht op en stellen
vragen of vertellen hun verhaal.
''Ah, super''. ''Fijn dat je helpt ''.
Er worden complimentjes gegeven.
Observatie bij aspect 2:
Vrije tijd/ontspanning.
Kinderen hebben de mogelijkheid zich te ontspannen. Alle kinderen komen tot spel, ze spelen in de
zelfgemaakte hut, een groepje zit aan tafel om cakejes te maken en te bakken, er zijn kinderen
aan het knutselen.
De beroepskracht geeft passende uitleg en stuurt daar waar nodig.
De beroepskracht geeft uitleg bij de activiteit en het verloop van de activiteit; dit maakt dat de
situatie voor de kinderen inzichtelijk is.
Het programma bestaat uit vrij spel en groepsactiviteiten waar de kinderen aan deel kunnen
nemen.
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Observatie bij aspect 3:
Samenzijn.
Materialen en activiteiten zorgen ervoor dat kinderen samen kunnen spelen; een aantal kinderen
spelen in hun zelfgemaakte hut. Er wordt een fantasie-spel gespeeld over hondjes. Een kind maakt
een geluid van een blaffend hondje.
De kinderen gaan gezamenlijk aan tafel, aan tafel gaan ze met elkaar in gesprek en met de
beroepskracht, het gesprek gaat over 3D-brillen en huisdieren.
Er worden gezamenlijk cakejes gemaakt.
Observatie bij aspect 4:
Afspraken en regels.
Regels en afspraken worden door de beroepskracht herhaald en consequent gehanteerd. Kinderen
worden op de regels geattendeerd. ''Niet op tafel zitten ''.
Ook omgangsvormen worden gehanteerd; beleeft zijn.
Conclusie:
Er wordt voldaan aan verantwoorde buitenschoolse opvang.
Gebruikte bronnen:

Interview (beroepskracht)

Observaties (27 februari)

Pedagogisch beleidsplan
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Personeel en groepen
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘Personeel en groepen’. Per aspect
worden eerst de gegevens beschreven van het kindcentrum. Daarna volgt een oordeel op basis van
de wettelijke criteria.
Verklaring omtrent het gedrag
Personen werkzaam bij een onderneming waarmee de houder het kindercentrum exploiteert, zijn in
het bezit van een verklaring omtrent het gedrag (VOG) die is afgegeven vanaf 1 maart 2013.
De toezichthouder heeft het VOG ingezien van de aanwezige beroepskracht.
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen
De beroepskracht beschikt over een voor de werkzaamheden passende opleiding. De
toezichthouder heeft het diploma van de aanwezige beroepskracht ingezien op de locatie.
Aantal beroepskrachten
Het aantal beroepskrachten voldoet aan de eisen met betrekking tot beroepskracht kind-ratio.
De toezichthouder heeft de kindlijsten ingezien op de locatie.
Gebruikte bronnen:

Verklaringen omtrent het gedrag

Diploma's beroepskrachten

Plaatsingslijsten
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Veiligheid en gezondheid
In het domein veiligheid en gezondheid wordt gecontroleerd of het veiligheids- en
gezondheidsbeleid een concrete beschrijving van de risico’s bevat.
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De toezichthouder heeft het veiligheids-en gezondheidsbeleid ingezien op de locatie. Dit beleid
omvat concrete beschrijvingen van de grote risico's.
Grote risico's zijn uitgeschreven zoals:
- vallen van grote hoogte, verstikking, vergiftiging, verbranding, verdrinking
- grensoverschrijdend gedrag
Het beleid zegt dat kinderen worden afgeschermd voor grote risico's en leren omgaan met kleine
risico's.
De beroepskracht legt uit wat dat in de praktijk inhoudt voor deze specifieke locatie. Bv; het vallen
van grote hoogte, het speeltoestel wat op het buitenterrein staat is groot en hoog, dit maakt dat er
regels aan verbonden zijn.
Bij het grensoverschrijdend gedrag benoemt de beroepskracht hoe ze hierin handelt als het
kinderen onderling betreft.
Gedurende de buitenschoolse opvang is er te allen tijde ten minste één volwassene, in dit geval de
beroepskracht, aanwezig die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen.
De toezichthouder heeft het EHBO-certificaat ingezien op de locatie.
Conclusie:
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid voldoet aan de eisen.
De aanwezige persoon met kinder-EHBO, voldoet aan de eisen.
Gebruikte bronnen:

Interview (beroepskracht)

Observaties (27 februari)

Risico-inventarisatie veiligheid

Risico-inventarisatie gezondheid

Huisregels/groepsregels
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Accommodatie
Bij het domein accommodatie wordt gecontroleerd of de vierkante meters voldoen op deze locatie.
De houder heeft het kindaantal verhoogd van 10 naar 22 kindplaatsen.
Eisen aan ruimtes
Een kindercentrum beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum
aanwezig kind.
De ruimte is 79,6 m² : 3,5 = 22.
De ruimte voldoet voor de 22 kindplaatsen.
Gebruikte bronnen:

Observaties (27 februari)

Plattegrond

mailverkeer met de houder ( 8 maart )
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Verantwoorde buitenschoolse opvang
In het kader van het bieden van verantwoorde buitenschoolse opvang, draagt de houder er in ieder
geval zorg voor 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;
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.
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 11 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag
De houder en de personen werkzaam bij een 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 Wet kinderopvang)

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen
Beroepskrachten en beroepskrachten meertalige buitenschoolse opvang beschikken over een voor
de werkzaamheden passende opleiding en bewijsstukken. De beroepskwalificatie-eisen en
bewijsstukken die voor beroepskrachten worden genoemd in de meest recent aangevangen cao
kinderopvang en de cao welzijn en maatschappelijke dienstverlening (cao sociaal werk), worden
aangemerkt als beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken voor een passende opleiding.
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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Aantal beroepskrachten
De verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige
kinderen in een basisgroep (beroepskracht-kindratio) wordt bepaald op grond van tabel 2 in bijlage
1a, onderdeel b bij het besluit en de daarbij behorende rekenregels.
Gebruik kan worden gemaakt van de rekentool op de website www.1ratio.nl
In afwijking hiervan kunnen voor en na de dagelijkse schooltijd alsmede gedurende vrije middagen
van de basisschool voor ten hoogste een half uur per dag minder beroepskrachten worden ingezet,
met dien verstande dat ten minste de helft van het aantal beroepskrachten wordt ingezet.
Indien bij buitenschoolse opvang per dag ten minste tien aaneengesloten uren opvang wordt
geboden, kunnen, op vrije dagen van de basisschool of tijdens de schoolvakanties, in afwijking van
het aantal minimaal in te zetten beroepskrachten, voor ten hoogste drie uren per dag minder
beroepskrachten worden ingezet. Dit met inachtneming van de in het pedagogisch beleidsplan
vastgestelde tijden waarop minder beroepskrachten kunnen worden ingezet dan minimaal vereist
op grond van de beroepskracht-kindratio alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan
wordt afgeweken.
Gedurende de uren dat minder beroepskrachten worden ingezet wordt ten minste de helft van het
aantal vereiste beroepskrachten ingezet. De afwijkende inzet kan op de dagen van de week
verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3a en 16 lid 1, 2 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang)

Veiligheid en gezondheid
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de
opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich meebrengt, waarbij in ieder
geval wordt ingegaan op:
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen;
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen;
- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding,
stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen.
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3b Besluit kwaliteit kinderopvang)

De houder 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 8
Regeling Wet kinderopvang; bijlage bij de Aanwijzing van geregistreerde certificaten voor de kinderopvang
inzake het met goed gevolg afgesloten onderricht dat in elk geval het verlenen van eerste hulp aan kinderen
omvat)

Accommodatie
Eisen aan ruimtes
Een kindercentrum beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum
aanwezig kind.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Vestigingsnummer KvK
Aantal kindplaatsen

:
:
:
:

BSO 't Kempken
http://ww.dorpshuishetkempken.nl
000006217524
22

Gegevens houder
Naam houder
Website
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

:
:
:
:

mevr. K.G.J. Karnebeek - Harbers
n.v.t.
09103346
Ja

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

:
:
:
:
:

GGD Noord- en Oost-Gelderland
Postbus 3
7200 AA Zutphen
088-4433000
Mevr. C. Stijnman

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Oost Gelre
: Postbus 17
: 7130 AA LICHTENVOORDE

Gegevens toezicht

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

:
:
:
:
:
:

27-02-2018
09-03-2018
13-03-2018
16-03-2018
19-03-2018
19-03-2018

: 22-03-2018
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.

Zienswijze:
Dank u wel voor dit positief Inspectie rapport van BSO ’t Kempken.
Met vriendelijke groeten,
Karin Karnebeek
KDV De Kinderboerderij
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