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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. 
Tijdens dit onderzoek zijn niet alle items beoordeeld, omdat er sprake is van risicogestuurd 
toezicht. 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 voorgaande onderzoeken. 
  
Er is gesproken met de aanwezige beroepskracht. 

 
Beschouwing 
Deze beschouwing beschrijft de resultaten van dit onderzoek. Na de feiten over het kindercentrum 
(en de inspectiegeschiedenis), volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden elders in het 
rapport per domein verder uitgewerkt. 

  
Feiten over buitenschoolse opvang De Wingerd 
Buitenschoolse opvang (BSO) De Wingerd is een kleinschalige locatie en is gevestigd in de 
gelijknamige basisschool te Bennekom. 
De BSO biedt opvang aan maximaal 50 kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar. De BSO is gedurende 
het gehele jaar geopend op werkdagen. Er is ten tijde van de inspectie sprake van één basisgroep 

voor de opvang van maximaal 20 kinderen. 
  
Belangrijkste bevindingen  
Het inspectiebezoek heeft in een ontspannen sfeer plaatsgevonden. Er is een aansluiting gezocht 

bij De Geschillencommissie. 
Er heeft een observatie plaatsgevonden tijdens het buiten spelen. 
  

Inspectiegeschiedenis 
Tijdens de inspecties van 2014 en 2015 werd voldaan aan de getoetste voorwaarden uit de Wet 
kinderopvang. 
  
Conclusie 
De conclusie is dat er bij BSO De Wingerd aan alle getoetste voorwaarden voortkomend uit de Wet 
Kinderopvang voldaan wordt.  

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Binnen dit domein zijn de volgende competenties geobserveerd en beoordeeld: 
 emotionele veiligheid 
 persoonlijke competentie 
 sociale competentie 

 overdracht van normen en waarden. 
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk is gebruik gemaakt van het Veldinstrument 

observatie kindercentrum (versie Januari 2015). De cursief gedrukte tekst hieronder is afkomstig 
uit dit document. 
  
 
Pedagogische praktijk 

 
Tijdens de observatie op de groep is gebleken dat de beroepskrachten voldoende op de hoogte van 
het pedagogische beleidsplan. 
  
Emotionele veiligheid:  
Vertrouwde gezichten-kinderen  
Kinderen hebben op hun opvangdag altijd (een aantal) vaste/vertrouwde andere kinderen in de 

groep. (...) 
Tijdens de observatie is gezien dat de kinderen vertrouwd zijn met elkaar. Ze kennen elkaar en 

spelen in kleine groepjes samen. Er worden geen kinderen buitengesloten.  
  
Begroeten  
Elk kind wordt individueel begroet, op school of bij binnenkomst; beroepskrachten doen dit op een 

enthousiaste en persoonlijke manier. 
De beroepskracht wacht de kinderen op bij de ingang van de buitenschoolse opvang. Hij begroet 
de kinderen persoonlijk en zegt dat de limonade op lafel klaar staat. 
  
Ontwikkeling van persoonlijke competenties: 
Buitenactiviteiten (4-12) 
Kinderen gaan dagelijks naar buiten. In de buitenruimte is spelmateriaal aanwezig dat aanzet tot 

individueel en gezamenlijk spel. (...) 
De buitenschoolse opvang maakt gebruik van de ruime uitdagende buitenspeelruimte van de 
basisschool waarin zij is gevestigd. De kinderen gaven aan graag buiten te willen spelen. Er zijn 

diverse sport en spelmogelijkheden buiten zoals bijvoorbeeld: 
 diverse klimtoestellen 
 een zandbak 
 duikelrekken 

 korfbal en voetbal 
 een waterpomp 
Ontwikeling van sociale competenties: 
Leren samenspelen  
De beroepskrachten laten veel initiatief voor samenspel over aan de kinderen, maar grijpen in als 
kinderen niet mee mogen of kunnen doen.  

De kinderen krijgen de ruimte om samen te spelen en te ontdekken. De beroepskracht houdt het 
overzicht en laat het initiatief voor samenspel aan de kinderen. Indien het nodig is, grijpt de 
beroepskracht in. 

  
Overdracht normen en waarden: 
Eenduidig handelen 
De beroepskrachten hanteren de afspraken, regels en omgangsvormen (...) 

De kinderen lijken goed op de hoogte te zijn van de afspraken en regels die binnen 
de buitenschoolse opvang gelden. Op het moment dat het nodig is herinnert de beroepskracht het 
betreffende kind aan een afspraak. Hij benoemt kort wat een kind moet doen zonder een oordeel 
te geven. 
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Op basis van de observatie is geconstateerd dat de pedagogische praktijk op alle competenties 
voldoet. 
  
 
Gebruikte bronnen: 

  Interview anderen (Beroepskracht) 
  Observaties 
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Personeel en groepen 

 
Binnen dit domein zijn de pedagogisch medewerkers gecontroleerd op een passende 

beroepskwalificatie en een geldige verklaring omtrent het gedrag. 
  
De beroepskracht-kindratio en de basisgroepen zijn gecontroleerd aan de hand van roosters, 
presentielijsten en bezettingslijsten. Beoordeeld is of de praktijk met de theorie overeenkomt. 
  
  

 
Verklaring omtrent het gedrag 
 

De verklaring omtrent het gedrag van de beroepskracht en de stagiaire zijn ingezien. Deze voldoen 
aan de voorwaarden. 
 
 

Passende beroepskwalificatie 
 
De aanwezige beroepskracht heeft de beschikking over een voor de werkzaamheden passende 
beroepskwalificatie zoals in de cao kinderopvang is opgenomen.  
 
 
Opvang in groepen 

 
De buitenschoolse opvang heeft een registratie voor 50 kinderen. Ten tijde van de inspectie is er 
één groep geopend voor de opvang vanmaximaal 20 kinderen in de leeftijd 4 jaar tot de leeftijd 

waarop het basisonderwijs voor die kinderen eindigt. 
 
 

Beroepskracht-kindratio 
 
Ten tijde van de inspectie zijn er tien kinderen aanwezig en is er een beroepskracht werkzaam. 
tevens is er een stagiaire aanwezig. 
 
Aan de beroepskracht-kindratio wordt voldaan. 
 

Gebruikte bronnen: 
  Interview anderen (Beroepskracht) 
  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) 

De verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht, vrijwilliger is niet ouder dan 
twee jaar. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 en 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : BSO de Wingerd 

Website : http://www.sportbsodethuisclub.nl 
Aantal kindplaatsen : 50 
 
Gegevens houder 
Naam houder : MeesterZaunbrecher B.V. 
Adres houder : Straatweg 19 a 

Postcode en plaats : 3603CV Maarssen 
Website : www.sportbsodethuisclub.nl 

KvK nummer : 55309747 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden 
Adres : Postbus 5364 
Postcode en plaats : 6802EJ ARNHEM 

Telefoonnummer : 0800-8446000 
Onderzoek uitgevoerd door :  Annemarie van Alst 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Ede 
Adres : Postbus 9022 
Postcode en plaats : 6710HK EDE GLD 

 
Planning 
Datum inspectie : 14-06-2016 
Opstellen concept inspectierapport : 27-06-2016 
Zienswijze houder : 30-06-2016 
Vaststelling inspectierapport : 01-07-2016 
Verzenden inspectierapport naar houder : 01-07-2016 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 01-07-2016 

Openbaar maken inspectierapport : 08-07-2016 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

Zienswijze inspectierapport De Thuisclub 
 
Met dit schrijven bevestig ik dat wij het concept rapport ontvangen en gelezen hebben. De 

Thuisclub kan zich vinden in de inhoud van het rapport. 
 
 

 
 
 

 


