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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 3 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd regulier onderzoek. 

 
Beschouwing 
Buitenschoolse opvang De Kinderkamer in Herwijnen is een kleinschalige buitenschoolse opvang. Er 
worden maximaal 18 kinderen van 4 tot 12 jaar opgevangen. De opvang wordt geboden in een 

gezellig ingericht pand, naast de openbare basisschool. 
De inspectie vond plaats in de schoolvakantie. Er waren maar 6 kinderen en 1 beroepskracht 
aanwezig. Er stond een uitje naar de film op het programma. De kinderen leken er allemaal veel 
zin in te hebben. Ze werden begeleid door 1 beroepskracht. Alle kinderen werden voorzien van een 
polsbandje met gegevens van de houder en het tel nr van de begeleidende beroepskracht. 
  
Ook de Oudercommissie is erg tevreden en houder heeft zelfs ouders op de wachtlijst voor de 

oudercommissie staan. Er zitten nu het max. aantal leden van 8 in de oudercommissie. 
  
Reactie van de oudercommissie; 
  
"De Kinderkamer is een vast team met bevlogen en betrokken medewerkers, die op een 
professionele wijze werken. Het is mooi om te zien dat zelfs de BSO kinderen inspraak hebben in 

de dingen die gedaan kunnen worden. Waar mogelijk wordt dit dan ook uitgevoerd. De 
Kinderkamer biedt een totaalplaatje aan en laat je kind kind zijn. Wat wil je als ouder nog meer!" 
 
  
 

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 

n.v.t. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Tijdens de inspectie is op de groep geobserveerd. Omdat de inspectie tijdens de vakantie 
plaatsvond waren er maar 6 kinderen aanwezig. 
  
De pedagogische praktijk is beoordeeld met betrekking tot 4 pedagogische basisdoelen die 

genoemd worden in de Wet kinderopvang. Voor de observaties en de uitwerking ervan is gebruik 
gemaakt van het Veldinstrument observatie kindercentrum. De bevindingen worden met concrete 
voorbeelden weergegeven aan de hand van de observatie items uit het Veldinstrument (cursief 
weergegeven). In de toelichting wordt per voorwaarde een beschrijving gegeven van een 
observatie op de groep. De houder is er verantwoordelijk voor dat medewerkers in de praktijk 
handelen volgens het vastgestelde beleidsplan. Dit is beoordeeld bij de pedagogische praktijk. 

  

Pedagogische praktijk 
 
Pedagogisch beleid 
Houder heeft een gecombineerd pedagogisch beleidsplan voor kinderdagopvang, peuterspeelzaal 
en buitenschoolse opvang. In het pedagogisch beleidsplan worden alle onderwerpen beschreven 
zoals vereist volgens de wet. 
Elke beroepskracht heeft een eigen aandachtsgebied binnen het nieuwe pedagogische kader. Een 

 
  
Pedagogische praktijk  
Emotionele veiligheid  
Er heerst een open en ontspannen sfeer op de groep. 
De kinderen komen binnen en er wordt uitgebreid over de vakantie verteld. Wie waar is geweest 

en wat ze allemaal hebben gedaan. 
Er is informatieoverdracht tussen ouders en beroepskrachten. 

2 kinderen werden door hun opa en oma gebracht. Er werd even kort besproken hoe het met de 
medicijntoediening van 1 van de kinderen zat. De beroepskracht vertelde daarop dat ze inmiddels 
het ingevulde formulier via de  mail had ontvangen. Oma vertelde dat de kinderen jasjes bij zich 
hadden, dat die net nieuw waren, dus dat daar wel extra op gelet moest worden. 
  

Persoonlijke competentie  
De beroepskrachten ondersteunen en stimuleren individuele kinderen.  
Voor het uitje naar de film werd aan alle kinderen gevraagd om even naar het toilet te gaan en hun 
handen te wassen. 
1 van de kleintjes wilde graag een lange broek aan omdat ze koude benen had. De beroepskracht 
gaf die haar aan en er werd gevraagd of ze het zelf kon of daarbij hulp nodig had. 
  

Sociale competentie  
De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in de interactie tussen kinderen onderling. 
Er werd druk gekletst over de vakantie. Vooral 1 kind had het hoogste woord. 
De beroepskracht heeft daarop gestuurd door te vragen of een ander kind iets mocht vertellen, 

want dat kind was ook net terug van vakantie. 
  

Overdracht van normen en waarden  
Afspraken, regels en omgangsvormen zijn aanwezig en duidelijk.  
Alle kinderen krijgen een polsbandje om met daarop de gegevens van de BSO en de begeleidende 
beroepskracht. Dit werd ook aan de kinderen uitgelegd. Waarop een kind vroeg of ze dan ook de 
blauwe petjes op kregen. Hierop is bevestigend geantwoord. 
 
Gebruikte bronnen: 

  Observaties (6 kinderen aanwezig) 
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Personeel en groepen 

 
  

Verklaring omtrent het gedrag 
 
Van alle op het rooster ingezette beroepskrachten, is een geldig VOG aanwezig. 
 
Passende beroepskwalificatie 
 

Alle op het rooster ingezette beroepskrachten, hebben een geldig diploma. 
 
Opvang in groepen 
 
Op de locatie in Herwijnen worden nooit meer dan 18 kinderen opgevangen. Op woe- en vrijdag 
worden er alleen kinderen op de locatie in Vuren opgevangen. 
Er gaat dan een vaste beroepskracht vanuit Herwijnen mee. 

 
Beroepskracht-kindratio 
 
Op de locatie Herwijnen is tijdens de vakantie regelmatig maar 1 beroepskracht aanwezig. 
Dit is conform de beroepskracht-kindratio. Er worden dan ook niet meer dan 10 kinderen 
opgevangen, vaak nog minder. 
  

Houder heeft de achterwacht geregeld; er is of een andere beroepskracht in het pand aanwezig of 
de houder is bereikbaar. Tijdens de inspectie is er een steekproef gedaan uit de aanwezige roosters 
en bezettingslijsten. Er zijn steeds voldoende beroepskrachten aanwezig. 
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder) 

  Interview anderen (beroepskracht) 
  Observaties (6 kinderen aanwezig) 
  Verklaringen omtrent het gedrag 

  Diploma's beroepskrachten 
  Presentielijsten (steekproef week 30-33) 
  Personeelsrooster (juli en augustus 2014) 
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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 : De Kinderkamer 

Website : http://www.kinderkamer-vuren.nl 
Aantal kindplaatsen : 18 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Kinderopvang Lingewaal BV 
Adres houder : Mildijk 109 

Postcode en plaats : 4214DR VUREN 
KvK nummer : 30244409 
 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Gelderland-Zuid, vestiging Tiel 
Adres : Postbus 1120 
Postcode en plaats : 6501BC NIJMEGEN 

Telefoonnummer : 0344-698700 
Onderzoek uitgevoerd door :  A Linsen 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : LINGEWAAL 
Adres : Postbus 1014 

Postcode en plaats : 4147ZG ASPEREN 
 
Planning 
Datum inspectie : 12-08-2014 
Opstellen concept inspectierapport : 21-08-2014 
Zienswijze houder : 25-08-2014 

Vaststelling inspectierapport : 26-08-2014 

Verzenden inspectierapport naar houder 
en oudercommissie 

: 01-09-2014 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 01-09-2014 

Openbaar maken inspectierapport : 15-09-2014 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

Zienswijze houder: 
   
Geachte inspecteur, 

  
Met veel plezier hebben wij u onlangs ontvangen in onze BSOlocatie in Herwijnen. We stellen uw 
rapportage op prijs en gaan geheel akkoord met de inhoud. Fijn dat u onze kleinschaligheid 
benoemt waarin de kinderen, ook volgens de oudercommissie, volledig tot hun recht komen. 
Concreet heeft u in de praktijk kunnen zien hoe een van onze medewerkers ons pedagogisch en 
veiligheidsbeleid toepast in de groep en rondom uitstapjes e.d.  
  

Met vriendelijke groet, 
  
  

Jacqueline van Herwijnen  
  
Kinderdagverblijf, Peuteropvang en Buitenschoolse opvang De Kinderkamer 
Volg ons nu ook op Twitter en Facebook!                               

  
Postadres: Mildijk 109, 4214 DR  Vuren Telefoon: (0183) 66 13 48 E-mail: 
jacquelinevanherwijnen@kinderkamer-vuren.nl 
Website: www.kinderkamer-vuren.nl 
  
Ingeschreven bij de K.v.K. onder nummer 30244409 

 
 
 

 


