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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.
Waarom toezicht?
De overheid stelt aan alle kindercentra (kinderdagverblijven, locaties voor buitenschoolse opvang,
peuterspeelzalen, gastouderbureaus en gastouders) kwaliteitseisen om de pedagogische kwaliteit
en de veiligheid en gezondheid voor jonge kinderen te waarborgen en te verbeteren. Goede
kinderopvang is van groot belang. Kinderen moeten zich veilig voelen en de ruimte krijgen om zich
te ontwikkelen. Ook voor ouders is de kwaliteit van de kinderopvang belangrijk. Zij moeten hun
kind er met een gerust hart achter kunnen laten.
Wie is waarvoor verantwoordelijk?
De houder van een kindercentrum is verantwoordelijk voor het leveren van kwalitatief goede
kinderopvang. Het gastouderbureau is verantwoordelijk voor de beleidsmatige zaken die kwalitatief
goede kinderopvang mogelijk maken. De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht en de
handhaving op die kwaliteit. De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt jaarlijks of gemeenten hun
wettelijke taken op het gebied van kinderopvang uitvoeren. In opdracht van de gemeente voert de
GGD het toezicht uit waarbij de toezichthouder de rol heeft van meedenken en adviseren en het
gezamenlijke belang van verantwoorde kinderopvang centraal staat. Een belangrijk onderdeel
hiervan is het ‘herstelaanbod’ waarbij de toezichthouder in overleg treedt met een houder om tot
een oplossing te komen.
Waarop is het toezicht gebaseerd?
Om de kwaliteit te kunnen beoordelen heeft de overheid onder meer regels in de ‘Wet
kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen’, het ‘Besluit kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen’, het ‘Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie’ en de ‘Regeling
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen’ geformuleerd. Het toezicht door de GGD vindt
risicogestuurd plaats. Dit houdt in dat minder toezicht gehouden wordt bij locaties waar dat kan, en
meer waar dat nodig is.
Streng aan de poort
Per 1 januari 2017 is de landelijke werkwijze 'Strenger aan de Poort' ingaan. Het uitgangspunt van
deze werkwijze is dat een houder bij aanvang exploitatie verantwoorde kinderopvang kan
aanbieden. Dit houdt in dat de GGD vooraf intensief toetst om te kijken of de houder redelijkerwijs
de gestelde kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang en Peuterspeelzalen kan waarborgen.
Beschouwing
Inleiding
De beschouwing geeft uitleg over het toezicht kinderopvang en beschrijft de resultaten bij het
uitgevoerde onderzoek. Na de feiten over het kindercentrum en de onderzoeksgeschiedenis, volgen
de bevindingen op hoofdlijnen. Deze worden in het rapport per domein verder uitgewerkt.
Algemene kenmerken kindercentrum
Buitenschoolse opvang ‘De Wilde Poema’ is onderdeel van ‘Kinderopvang de Bilt’. De houder van
deze locatie is tevens houder van diverse centra voor buitenschoolse opvang, kinderdagverblijven
en peuterspeelzaal in De Bilt. De buitenschoolse opvang is gevestigd in op het terrein van De
Werkplaats. In hetzelfde gebouw is ook kinderdagverblijf De Welpen gevestigd.
De locatie staat in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) geregistreerd
met maximaal 90 kindplaatsen per dag. De locatie bestaat uit vier groepen voor kinderen van 4
tot 12 jaar.
Onderzoeksgeschiedenis
Tijdens het jaarlijks onderzoek in 2015 en 2016 voldeed de locatie aan de onderzochte
kwaliteitseisen.
Bevindingen op hoofdlijnen
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Tijdens dit onderzoek zijn relevante kwaliteitseisen binnen onderstaande domeinen onderzocht:



‘Pedagogisch klimaat’;
‘Personeel en groepen’;

Conclusie
De houder voldoet aan de eisen uit de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen die
tijdens dit jaarlijks onderzoek zijn onderzocht.
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.
Tijdens en na afloop van het toezichtsbezoek is het pedagogisch beleidsplan op inhoud, de
dagelijkse pedagogische praktijk en de basisvoorwaarden van de voorschoolse educatie
beoordeeld. Onder de kopjes ‘Pedagogisch beleid’, ‘Pedagogische praktijk’ en ‘Voorschoolse
educatie’ staan de bevindingen van de toezichthouder.
Pedagogische praktijk
Binnen het domein 'Pedagogisch klimaat' is een observatie uitgevoerd naar de uitvoering van het
pedagogisch beleidsplan in de praktijk. Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt
tevens gebruik gemaakt van het veldinstrument ‘observatie kindercentrum’ (opgesteld door GGD
GHOR Nederland, versie dec. 2014). Dit veldinstrument is gebaseerd op de vier onderstaande
pedagogische basisdoelen (ook wel competenties genoemd) uit de Wet Kinderopvang en
peuterspeelzalen geldend voor alle kinderen in de kinderopvang (Riksen Walraven 2000; van
IJzendoorn e.a. 2004):





‘emotionele veiligheid’;
‘persoonlijke competentie’;
‘sociale competentie’;
‘overdracht van normen en waarden’.

Per competentie staat in het veldinstrument ‘observatie kindercentrum’ een aantal
observatiecriteria waar de toezichthouder op let bij de observatie. Tijdens de observatie zijn twee
competenties, te noemen ‘emotionele veiligheid' en 'persoonlijke competentie', duidelijk in de
praktijk naar voren gekomen. De competenties met de observatiecriteria zijn in de tekst cursief
gezet.
Bevindingen
De observatie vindt plaats op een dinsdagmiddag. Er zijn 4 groepen geopend, de 'blauwe-', oranje', 'rode-', 'paarse' poema's.
Emotionele veiligheid
'Er heerst een ontspannen, open sfeer in de groep'
Observatie
De blauwe en oranje poema's vangen kinderen op van 4 tot 6 jaar oud, de rode poema's vangen
kinderen op van 6 tot 8 jaar oud en vanaf 8 jaar gaan de kinderen naar de paarse poema's.
Op het moment van observeren komen de kinderen net uit school. De jongste kinderen worden
door de beroepskrachten opgehaald bij school, de oudste groepen komen zelf naar school. Een van
de beroepskrachten zit bij de ingang om alle namen van de kinderen te noteren. Nadat alle
kinderen genoteerd zijn, gaan zij naar de groep. De rode poema's worden op de groep opgevangen
met een tafelmoment. De paarse poema's vangen 30 kinderen op. Er is afgesproken dat de
kinderen de tijd hebben tot kwart voor vier om iets te komen eten, tot die tijd mogen zij zelf
beslissen of ze nog buiten blijven spelen of een spel doen, of direct aan tafel gaan zitten. De
oudste kinderen van de paarse groep hebben een eigen semi-afgesloten hoek waar zij zelf eten en
drinken mogen maken en pakken. Zij bepalen grotendeels hun eigen ritme, ze worden wel
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betrokken bij activiteiten door de beroepskrachten. Vandaag gaan zij bijvoorbeeld honkballen
en touwtrekken. De beroepskrachten staan in direct contact met alle kinderen.
Conclusie
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.
Persoonlijke competentie
'De kinderen hebben de mogelijkheid om (leer)ervaringen op te doen dankzij de groep,
spelmateriaal, activiteitenaanbod en inrichting'
Observatie
Nadat de kinderen van de oranje poema's zijn opgehaald door de beroepskrachten, gaan alle
kinderen aan tafel zitten. De beroepskrachten hebben fruit gemaakt voor de kinderen en heten de
kinderen welkom. Als het fruit rond gaat, leest de beroepskracht een boek voor aan de kinderen.
De kinderen reageren enthousiast, het is een bekend ritueel voor de kinderen, ze doen actief mee
aan het voorlezen zodra de beroepskracht vragen stelt over het verhaal of ze maken het verhaal
af. Nadat het verhaal is afgelopen, bespreken ze het nog na en ontstaan er diverse gesprekken
over andere onderwerpen.
Daarna pakt de beroepskracht drie kaartjes, welke zij ophangt aan een groot bord. De kinderen
mogen zelf aangeven wat ze willen gaan doen, zoals buiten of binnen spelen, of mee doen aan
"BSO's got talent". Dit is een activiteit die ze deze week met de hele BSO doen, de kinderen mogen
gaan oefenen, om vrijdag dan een voorstelling te geven aan alle kinderen en ouders. De kinderen
die mee doen aan BSO's got talent gaan enthousiast aan de gang en zich voorbereiden op hun
voorstelling. De grote hal wordt opgeruimd en ingericht zodat er ook daadwerkelijk ruimte is een
voorstelling te oefenen en te houden.
Conclusie
Het programma bestaat uit vrij spel en gestructureerde individuele en groepsactiviteiten. De
activiteiten zijn gevarieerd en bieden zowel rustmomenten als actieve uitdaging. De kinderen
hebben er plezier en zin in. Ieder kind krijgt leer-/ervaringskansen naar eigen wens en behoefte.
Conclusie
Uit de observaties en de interviews met de beroepskrachten komt naar voren dat de houder zorg
draagt voor de uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. Het pedagogisch beleidsplan wordt
herhaaldelijk besproken met de beroepskrachten tijdens de teamvergaderingen. De uitvoering van
de pedagogische praktijk voldoet aan de eisen uit de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen.
Gebruikte bronnen:

Interview (Beroepskrachten)

Observaties

Pedagogisch werkplan
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Personeel en groepen
Een vertrouwde en veilige omgeving is een noodzakelijke voorwaarde voor de ontwikkeling van het
kind. Gekwalificeerde beroepskrachten die in het bezit zijn van een geldige verklaring omtrent het
gedrag, vaste groepen, vaste gezichten, vaste ruimtes en een vast dagritme zijn hierbij belangrijke
randvoorwaarden. De houder draagt daarnaast zorg voor de juiste verhouding tussen het aantal
beroepskrachten en het aantal kinderen per leeftijdscategorie (beroepskracht-kindratio).
Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring van de Minister van Veiligheid en
Justitie waaruit blijkt dat het gedrag van een natuurlijk persoon of rechtspersoon in het verleden
geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving, in dit
geval in de kinderopvang of het peuterspeelzaalwerk. De houder van een kindercentrum draagt er
zorg voor dat de houder zelf en de beroepskrachten en eventuele stagiaires en vrijwilligers in het
bezit zijn van een geldige VOG.
Om te mogen werken als pedagogisch medewerker in de kinderopvang draagt de houder er zorg
voor dat alleen beroepskrachten worden ingezet die beschikken over de juiste beroepskwalificatie.
De kwalificatie-eis staat beschreven in de CAO kinderopvang.
Tijdens het toezichtsbezoek zijn de beroepskrachten steekproefsgewijs gecontroleerd op het in het
bezit zijn van een geldige verklaring omtrent het gedrag en een passende beroepskwalificatie.
Daarnaast zijn de groepen en is de beroepskracht-kindratio gecontroleerd door middel van roosters
en aanwezigheidslijsten. Onder de kopjes ‘verklaring omtrent het gedrag’, ‘Passende
beroepskwalificatie’, ‘Opvang in groepen’ en ‘Beroepskracht-kindratio’ staan de bevindingen van de
toezichthouder.
Verklaring omtrent het gedrag
Tijdens het toezichtsbezoek zijn de verklaringen omtrent het gedrag van de aanwezige
beroepskrachten ingezien. Het aanwezige personeel vormt de steekproef voor dit onderzoek.
Conclusie
De verklaringen omtrent het gedrag zijn geldig en op tijd aangevraagd.
Passende beroepskwalificatie
Bevindingen
Tijdens het toezichtsbezoek zijn de beroepskwalificaties van de aanwezige beroepskrachten
ingezien. Het aanwezige personeel vormt de steekproef voor dit onderzoek.
Conclusie
De beroepskrachten beschikken over een passende beroepskwalificatie zoals deze in de cao
kinderopvang is opgenomen.
Opvang in groepen
Bevindingen
Buitenschoolse opvang ‘De Wilde Poema’ bestaat uit één basisgroep met maximaal negentig
kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar met 9 beroepskrachten.
De houder heeft een dusdanig personeelsbeleid dat, ook bij ziekte, vakantie en verlof, gebruik
gemaakt kan worden van vaste (inval) beroepskrachten. Hierdoor heeft ieder kind maximaal drie
vaste beroepskrachten waarvan er dagelijks minimaal één werkzaam is op de groep van het kind.
De buitenschoolse opvang werkt met vaste basisgroepen. Op het moment dat de kinderen uit
school komen en samen wat eten en drinken, gebeurt dit in de eigen basisgroep. Daarna kunnen
de kinderen in het kader van het open-deurenbeleid zelf kiezen aan welke activiteiten ze willen
meedoen. Deze pedagogische werkwijze is beschreven in het pedagogisch beleid.
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Conclusie
Ieder kind behoort bij een basisgroep die voldoet aan de gestelde eisen.
Beroepskracht-kindratio
Bevindingen
Op het moment van het toezichtsbezoek blijkt dat de verhouding tussen het aantal
beroepskrachten en de aanwezige kinderen (beroepskracht-kindratio) in overeenstemming is met
de daaraan gestelde eisen. Op het moment van de observatie zijn aanwezig:





30
20
20
14

kinderen
kinderen
kinderen
kinderen

op
op
op
op

de
de
de
de

groep
groep
groep
groep

‘paars’ met 3 beroepskrachten;
‘rood’ met 2 beroepskrachten;
'oranje' met 2 beroepskrachten;
'blauw' met 2 beroepskrachten.

De houder heeft een dusdanig personeelsbeleid dat, ook bij ziekte, vakantie en verlof, gebruik
gemaakt kan worden van vaste (inval) beroepskrachten.
Conclusie
Voor het aantal aanwezige kinderen en hun leeftijden worden er voldoende beroepskrachten
ingezet.
Gebruikte bronnen:

Interview (Beroepskrachten)

Observaties

Toestemmingsformulieren

Verklaringen omtrent het gedrag

Diploma's beroepskrachten

Presentielijsten (d.d. maandag 14 mei 2017)
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Overzicht getoetste 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 of 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 een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang.
(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
De opvang vindt plaats in basisgroepen.
(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

: de Wilde Poema
: http://www.kinderopvang-debilt.nl
: 90

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

:
:
:
:
:
:

Stichting Kinderopvang De Bilt
Weltevreden 4a
3731AL De Bilt
www.kinderopvang-debilt.nl
41184967
Ja

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

:
:
:
:
:

GGD regio Utrecht
Postbus 51
3700AB ZEIST
030-6086086
L. Brouwer

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: De Bilt
: Postbus 300
: 3720AH BILTHOVEN

Gegevens toezicht

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

:
:
:
:
:
:

15-05-2017
18-05-2017
27-05-2017
30-05-2017
07-06-2017
07-06-2017

: 07-06-2017
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
Beste mevrouw Brouwer,
Hartelijk dank voor dit mooie inspectierapport. Ik zie af van de mogelijkheid om een zienswijze in
te dienen.
Hartelijke groet,
Judith Veen
Manager Kindercentrum
KDV De Welpen en BSO De Wilde Poema
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