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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. 

 
Beschouwing 
Buitenschoolse opvang De Kinderkamer is gevestigd in het centrum van Vuren, vlakbij het 
kinderdagverblijf De Kinderkamer. 

Tijdens het inspectiebezoek blijkt dat er veel focus ligt op de zelfstandigheid van kinderen en dat 
dit ook heel vanzelfsprekend gaat. Omdat het inspectiebezoek tijdens de zomervakantie 
plaatsvindt, is de groep klein. Maar de sfeer is prettig en de beroepskracht heeft oog voor alle 
kinderen en hun eigenheid. 
Voor meer toelichting verwijs ik u naar de rest van het rapport. 

 
Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
  
 
Pedagogische praktijk 
 

Inleiding 
Voor het onderzoek van de pedagogische praktijk is er geobserveerd. Deze vond plaats aan het 
eind van de ochtend tot aan de lunch. 
De pedagogische praktijk is beoordeeld op vijf aspecten: de koppeling van het handelen in de 
praktijk met het vastgestelde pedagogisch beleid en het waarborgen van de vier pedagogische 
basisdoelen uit de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 

Het handelen van de pedagogisch medewerkers met betrekking tot de vier pedagogische 

basisdoelen uit de Wet kinderopvang wordt beschreven aan de hand van observatie-items uit het 
Veldinstrument (Deze staan schuin gedrukt in de tekst.) De beschrijvingen betreffen enkele 
voorbeelden uit de praktijk en zijn geen volledige weergave van de praktijk. 
  
Uitvoering pedagogisch beleidsplan  
De beroepskrachten werken in de praktijk volgens de pedagogische uitgangspunten zoals 
beschreven in het beleidsplan. 

  
Waarborgen emotionele veiligheid 
De beroepskrachten communiceren met de kinderen 
(Kennen / herkennen) 
De beroepskrachten kennen ieder kind in de groep; ze kennen hen bij naam en weten persoonlijke 
bijzonderheden. 

  
Observatie: 

Er is een oudere jongen in de weer met een microscoop. Hij houdt van onderzoeken en observeren, 
vertelt de beroepskracht. Zij hebben onlangs voor hem een ontdekkingstas samengesteld, met een 
vogellokfluitje en een verrekijker e.d. Daarmee kan hij zelfstandig op pad gaan. De tas bewaart hij 
in zijn bakje. 
  

Mogelijkheid bieden tot ontwikkeling van persoonlijke competentie 
Er is wederzijdse interactie tussen beroepskrachten en individuele kinderen 
(Zelfredzaamheid) 
Kinderen krijgen ruimte voor zelfsturing, maar de beroepskracht is voor de kinderen beschikbaar 
als hulp en ‘controlepunt’ voor wat kan en mag. Kinderen gedragen zich redelijk zelfstandig en 
zelfverantwoordelijk bij het aangaan en uitvoeren van activiteiten. 
  

Observatie: 
Kinderen doen veel zelf. Zij worden uitgedaagd om zelf de tafel te dekken voor de lunch (“met 
hoeveel kinderen zijn we”). Een ouder kind dat met een microscoop bezig is, wordt uitgedaagd om 
zelf de gebruiksaanwijzing door te lezen op zoek naar een oplossing voor een probleem. 

  
Mogelijkheid bieden tot ontwikkeling van sociale competentie 

De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in hun onderlinge interactie 
(Begeleiden en feedback) 
De beroepskrachten begeleiden ook de positieve interacties tussen kinderen. Zij helpen de 
kinderen actief om sociale vaardigheden met leeftijds- en/of groepsgenootjes te ontwikkelen. 
  
Observatie: 
In de bso worden er veel spelletjes gespeeld. Kinderen zoeken spelletjes uit met elkaar, maar 

spelen ook met de beroepskracht of de houder (die aanwezig is). Zij leren op hun beurt wachten, 
samen spelen en eerlijk spel. Als een kindje samen met de beroepskracht memory wil spelen, stelt 
de beroepskracht voor om nog andere kinderen te vragen om mee te doen. Dat doet het kind, 
waarna ze met zijn vieren gaan spelen. 
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Overdracht van normen en waarden 

Afspraken, regels en omgangsvormen zijn herkenbaar aanwezig en worden toegepast 
(Eenduidig handelen) 
Beroepskrachten hanteren de afspraken, regels en omgangsvormen op eenduidige en consequente 
wijze. Daarbij blijven zij rekening houden met de situatie; hun optreden sluit aan bij gedrag en 

behoefte van individuele kinderen. 
  
Observatie: 
Bij het broodeten is het gebruik om zelf je boterham te smeren en dan te wachten tot iedereen 
klaar is met smeren. Als een meisje klaar is en vast een hap neemt, herinnert de beroepskracht 
haar aan de regel door zacht te zeggen: “even wachten met eten, weet je nog” 
  

Conclusie pedagogische praktijk 
In de praktijk is te zien dat door het handelen van de medewerkers de vier basisdoelen 
gewaarborgd worden. 
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Personeel en groepen 

 
  

 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
De verklaring omtrent het gedrag is gecontroleerd van de aanwezige beroepskracht en van de 
houder. Deze voldeden. 
 

 
Passende beroepskwalificatie 
 
De beroepskracht beschikt over een passend diploma. 
 
 
Opvang in groepen 

 
Er zijn twee basisgroepen bij bso De Kinderkamer. In de zomervakantie worden deze samen in één 
groep opgevangen. 
 
 
Beroepskracht-kindratio 
 

Er zijn op moment van inspectie 6 kinderen aanwezig met één beroepskracht. Dit voldoet. 
De buitenschoolse opvang is in de buurt van het kinderdagverblijf en de houder of een collega kan 
binnen 5 minuten bij de bso zijn in geval van een calamiteit. 
 
 
Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

 
Er wordt Nederlands gesproken. 
 

Gebruikte bronnen: 
  Interview anderen (beroepskracht) 
  Observaties 
  Verklaringen omtrent het gedrag 

  Diploma's beroepskrachten 
  Presentielijsten 
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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. Indien een verklaring omtrent het gedrag is afgegeven vóór 1 maart 2013 dan is deze niet 
ouder dan twee jaar. 
(art 1.50 lid 3 en art 3.8g lid 1 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, 8 en 9 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 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) 

Een kind kan in één andere basisgroep dan de vaste basisgroep worden opgevangen, indien de 

ouder hiertoe/daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven voor een bepaalde periode. 
(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 11 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 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 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder heeft geregeld dat een andere volwassene telefonisch bereikbaar is en binnen 15 
minuten aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit, indien conform de beroepskracht-kindratio 
slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. 
(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, 4, 5, 8 en 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

De voorgeschreven voertaal wordt gebruikt. 

(art 1.55 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)   
OF 
Er wordt een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de herkomst van de kinderen in deze 
specifieke omstandigheid daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder vastgestelde 
gedragscode. 
(art 1.55 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : De Kinderkamer 

Website : http://www.kinderkamer-vuren.nl 
Aantal kindplaatsen : 30 
 
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 : 088-1447320 
Onderzoek uitgevoerd door :  G. Kalisvaart 

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

Postcode en plaats : 4147ZG ASPEREN 
 
Planning 
Datum inspectie : 04-08-2015 
Opstellen concept inspectierapport : 04-08-2015 
Zienswijze houder : 25-08-2015 

Vaststelling inspectierapport : 27-08-2015 

Verzenden inspectierapport naar houder : 31-08-2015 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 31-08-2015 

Openbaar maken inspectierapport : 14-09-2015 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

Beste inspecteur, 
  
Hartelijk dank voor uw rapportage n.a.v. de jaarlijkse inspectie. 

De pedagogische praktijk zoals u die beschrijft, is exact zoals we ‘m bedoelen en nastreven. Fijn 
om te merken dat u deze punten ziet.  
We gaan dan ook geheel akkoord met uw bevindingen. 
  
Met plezier hebben we u rondgeleid op deze locatie waarin we met passie voor de kinderen, een 
Plek Om Kind Te Zijn blijven vormen, ook wanneer we, wellicht komend jaar al, gaan verhuizen 
naar de Brede Schoollocatie.  

  
Met vriendelijke groet, 
  

  
Jacqueline van Herwijnen 
  
Kinderdagverblijf, Peuteropvang en Buitenschoolse opvang De Kinderkamer 

 
 
 

 


