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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 regulier onderzoek. 
Dit onderzoek heeft zich met name gericht op de dagelijkse praktijk. 

 

 
Beschouwing 

 
Buitenschoolse Opvang (BSO) De Zwaan is onderdeel van Kinderopvangorganisatie "De Berkel". De 

BSO is gevestigd in een noodgebouw naast vrije school De Zwaan.  
  
Inspectiegeschiedenis 
Locatie BSO De Berkel in 2013 bezocht voor een inspectie op kernzaken. Tijdens deze inspectie zijn 
geen tekortkomingen geconstateerd. 

  
Inspectie 2014 
De inspectie in 2014 is prettig verlopen. Tijdens deze inspectie zijn wederom geen tekortkomingen 
geconstateerd. 
  
 
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: 
  
* waarborging emotionele veiligheid 

* ontwikkeling van persoonlijke competentie 
* ontwikkeling van sociale competentie 

* overdracht van normen en waarden. 
  
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het veldinstrument 
observatie kindercentrum. 
  

  
Pedagogische praktijk 
 
Tijdens de observatie op donderdagmiddag 27 november zijn de kinderen bij binnenkomst van de 
toezichthouder vrij aan het spelen. De jonge kinderen spelen samen een pietenspel; ze gaan zich 
verkleden en ze verzamelen "pepernoten". 
  

Er wordt voldoende emotionele veiligheid geboden o.a. doordat de beroepskrachten een 
respectvolle houding hebben naar kinderen. De kinderen zoeken actief contact met de 

beroepskrachten en vragen hen om hulp waar nodig. 
  
De kinderen reageren over het algemeen positief op elkaar. Zodra er een conflict ontstaat, 
beoordeelt de beroepskracht eerst hoe de situatie in elkaar zit en zij geeft de kinderen de ruimte 

om het zelf op te lossen en grijpt dan pas in. De kinderen krijgen de kans voor hoor en wederhoor. 
De beroepskrachten helpen de kinderen om sociale vaardigheden met groepsgenootjes te 
ontwikkelen. Hierbij wordt benoemd dat "iedereen erbij hoort". 
  
Er wordt voldoende uitdaging geboden aan de kinderen. De beroepskrachten zijn zich ervan bewust 
dat oudere kinderen "vragen" om andere activiteiten. Eén jongen mag tijdens de observatie 
wentelteefjes bakken voor de gehele groep. Eerst doet hij dit onder toeziend oog van de 

beroepskracht maar later mag hij deze activiteit zelfstandig uitvoeren. 
  
De beroepskracht geeft de kinderen vrijheid om zelfstandig buiten te spelen, ze neemt af en toe 

een kijkje. Kinderen die buiten spelen krijgen daar het eten en drinken aangeboden. 
  
De beroepskrachten zijn consequent in wat ze willen uitdragen en hoe ze zelf handelen in de 
omgang met kinderen. Zij zijn zich bewust van hun gedrag als rolmodel. 

  
Er wordt voldaan aan alle voorwaarden m.b.t. de pedagogische praktijk. 
 
 
Gebruikte bronnen: 
  Observaties (Op donderdagmiddag na schooltijd.) 
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Personeel en groepen 

 
 

Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein " Personeel en Groepen". 
  
Uit de beoordeling van de documenten op locatie blijkt dat van één van de beroepskrachten de 
VOG en het diploma niet aanwezig is. De houder heeft deze na overleg en overreding toegestuurd. 
 
  

Verklaring omtrent het gedrag 
 
De Verklaringen omtrent gedrag van de beroepskrachten voldoen aan de voorwaarden uit de Wet 

Kinderopvang. Er zijn nieuwe verklaringen aangevraagd medio 2013 in verband met de continue 
screening voor medewerkers in de kinderopvang. 
 
 

Passende beroepskwalificatie 
 
Uit de beoordeling van de diploma's van de beroepskrachten die op 27 november 2014 aanwezig 
zijn, blijkt dat zij in het bezit zijn van een passende beroepskwalificatie. 
 
 
Opvang in groepen 

 
De kinderen worden opgevangen in basisgroepen die op leeftijd zijn ingedeeld. 
 

 
Beroepskracht-kindratio 
 

Tijdens de observatie op donderdagmiddag 27 november zijn er voldoende beroepskrachten voor 
het aantal aanwezige kinderen. 
  
Er wordt voldaan aan alle voorwaarden m.b.t. Personeel en groepen. 
  
 
Gebruikte bronnen: 

  Observaties (Op donderdagmiddag na schooltijd.) 
  Verklaringen omtrent het gedrag 
  Diploma's beroepskrachten 
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Inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogische praktijk 

De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 
(art 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 en 1.50 lid 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 en 1.50 lid 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 en 1.50 lid 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 en 1.50 lid 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 

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang 
van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is bij aanvang 
van de werkzaamheden niet ouder dan twee maanden. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De verklaringen omtrent het gedrag die zijn afgegeven vóór 1 maart 2013 zijn niet ouder dan twee 
jaar. 
(art 1.50 lid 3 en 3.8g 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, 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Opvang in groepen 

Ieder kind behoort bij een basisgroep. 
(art 1.50 lid 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 1.50 lid 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 1.50 lid 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 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 3 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 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 4 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 1.50 lid 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 : BSO de Berkel, locatie De Zwaan 

Website : http://www.bsodeberkel.nl 
Aantal kindplaatsen : 30 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Buitenschoolse Opvang De Berkel V.O.F. 
Adres houder : Valckstraat 29 

Postcode en plaats : 7203 GB  ZUTPHEN 
KvK nummer : 08160555 
 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Noord en Oost Gelderland 
Adres : Postbus 51 
Postcode en plaats : 7300 AB  APELDOORN 

Telefoonnummer : 088-4433000 
Onderzoek uitgevoerd door :  Mevr. S. Baks 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : ZUTPHEN 

Adres : Postbus 41 

Postcode en plaats : 7200 AA  ZUTPHEN 
 
Planning 
Datum inspectie : 27-11-2014 
Opstellen concept inspectierapport : 08-12-2014 
Vaststelling inspectierapport :  
Verzenden inspectierapport naar houder 

en oudercommissie 

:  

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

:  

Openbaar maken inspectierapport :  
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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. 

 
 

 

 


