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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. 
Het onderzoek betreft een verkorte praktijktoets. Hierbij is gekeken naar de pedagogische praktijk 
en naar de verklaringen omtrent het gedrag, de diploma's en de beroepskracht-kindratio in de 
praktijk. 

 
Beschouwing 
Buitenschoolse opvang De Kinderkamer te Herwijnen bevindt zich in een oude brandweerkazerne. 
De groepsruimte bevindt zich op de bovenverdieping, maar er is beneden ook een kleinere ruimte 
voor de oudere kinderen om zich terug te trekken. 
  
De pedagogische praktijk is in orde en ook de documenten en de beroepskracht-kindratio kloppen. 
Zie voor uitgebreidere toelichting 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 tijdens het fruiteten en het 
vrij spelen. 
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 
Er is informatieoverdracht en –uitwisseling tussen ouders en beroepskrachten 
(Brengen/halen) 
De beroepskrachten verwelkomen zowel de ouders als het kind op persoonlijke wijze. Ouders 
mogen hun kind(eren) in de groepsruimte brengen en halen. Ouders krijgen de gelegenheid om 

groepsgenootjes aan te spreken en te zien waar hun kind die dag mee bezig is geweest. 
  

Observatie: 
Enkele kinderen worden vroeg opgehaald; zij zijn op dat moment nog bezig met spelen of 
knutselen. Beroepskrachten vertellen over de middag en kinderen laten hun knutselwerk zien. 
  
Mogelijkheid bieden tot ontwikkeling van persoonlijke competentie 

De beroepskrachten ondersteunen en stimuleren de ontwikkeling van (individuele) kinderen 
(Initiatief/kiezen) 
De beroepskrachten sluiten aan op wensen en ideeën van een kind bij het organiseren van 
activiteiten. Zij begeleiden een kind om zelf te (leren) kiezen en initiatief te nemen.  
  
Observatie: 
In de groepsruimte hangt een wensenlijst. De hele maand staat in het teken van de ideeën van 

kinderen voor activiteiten. Vandaag is een kind aan de beurt dat als wens had om friet te eten op 
de bso. Hij mag nog drie kinderen uitkiezen die hem gaan helpen om de aardappels uit de 
moestuin van de bso tot frieten te snijden. Beroepskrachten helpen hem met zelf kiezen en zorgen 
dat hij zich niet laat leiden door de hardste roepers. 

  
Mogelijkheid bieden tot ontwikkeling van sociale competentie 

De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in hun onderlinge interactie 
(Ontdekken en (her)kennen) 
Kinderen krijgen informatie en hulp om contact met groepsgenootjes te maken. De 
beroepskrachten stimuleren de interactie tussen kinderen met dezelfde interesses of talent.. 
  
Observatie: 
Een meisje loopt een beetje te drentelen. De beroepskracht vraagt aan haar: ”wat wil je doen? 

Weet je het niet? X (ander meisje) weet ook niks om te doen. Misschien kunnen jullie samen wel 
wat doen. De meisjes gaan samen een spelletje aan tafel doen. 
  
Overdracht van normen en waarden 
Afspraken, regels en omgangsvormen zijn herkenbaar aanwezig en worden toegepast 



 

5 van 10 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 10-09-2015 
De Kinderkamer te HERWIJNEN 

(Grenzen en afspraken) 

De beroepskrachten leggen uit waarom afspraken, regels en omgangsvormen belangrijk zijn. Het is 
voor de kinderen duidelijk wat de consequenties zijn als zij de afspraken negeren of overtreden. 
  
Observatie: 

Een jongetje is beneden geweest en komt enthousiast boven de groepsruimte in rennen. De 
beroepskracht spreekt hem daarop aan, door op haar hurken te zitten, zijn arm even aan te raken 
en te zeggen: niet rennen in de bso, he. Want stel je voor dat je valt. 
  
Conclusie pedagogische praktijk 
In de praktijk is te zien dat door het handelen van de medewerkers de vier basisdoelen 
gewaarborgd worden. 

 
Gebruikte bronnen: 
  Interview anderen (beroepskrachten) 
  Observaties (boven en beneden) 
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Personeel en groepen 

 
  

 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
De verklaringen omtrent gedrag van de aanwezige beroepskrachten zijn beoordeeld. Deze voldoen. 
 
 

Passende beroepskwalificatie 
 
De aanwezige beroepkrachten beschikken over een voor de kinderopvang passend diploma. 
 
 
Opvang in groepen 
 

Er is bij bso De Kinderkamer één basisgroep van maximaal 18 kinderen. 
 
 
Beroepskracht-kindratio 
 
Tijdens de inspectie zijn er 16 kinderen aanwezig met twee beroepskrachten. Dit voldoet. 
 

Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder J. van Herwijnen) 
  Observaties (boven en beneden) 
  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) 

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) 
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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 : 088-1447320 
Onderzoek uitgevoerd door :  G. Kalisvaart 

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

Postcode en plaats : 4147ZG ASPEREN 
 
Planning 
Datum inspectie : 10-09-2015 
Opstellen concept inspectierapport : 11-09-2015 
Zienswijze houder : 21-09-2015 

Vaststelling inspectierapport : 24-09-2015 

Verzenden inspectierapport naar houder : 28-09-2015 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 28-09-2015 

Openbaar maken inspectierapport : 12-10-2015 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

Geachte inspecteur, 
  
Hartelijk dank voor uw rapportage m.b.t. uw jaarlijks onderzoek over onze buitenschoolse opvang 

in Herwijnen. 
We zijn verheugd over hoe u onze pedagogische praktijk beschrijft.  
We gaan ook geheel akkoord met uw bevindingen. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
  

Jacqueline van Herwijnen 
  
Kinderdagverblijf, Peuteropvang en Buitenschoolse opvang De Kinderkamer 

 
 
 

 


