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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft
een onaangekondigd jaarlijks onderzoek.

De genoemde wet onderscheidt domeinen die bij de inspectie aan de orde moeten komen. Dat zijn
de gearceerde titels in dit rapport. Elk domein op zijn beurt bevat een aantal inspectie-items, met
bijbehorende voorwaarden die bij de inspectie worden getoetst. Deze voorwaarden zijn te vinden
als bijlage bij dit rapport.

Bij deze inspectie is het volgende onderzocht:

 pedagogisch klimaat;
 eisen aan het personeel;
 aantal beroepskrachten;
 stabiliteit van de opvang voor kinderen.

Beschouwing
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over
buitenschoolse opvang (bso) Speel- en werkplaats De Nieuwe Weg en de inspectiegeschiedenis,
volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden elders in het rapport uitgewerkt.

Feiten over bso Speel- en werkplaats De Nieuwe Weg
Bso Speel- en werkplaats De Nieuwe Weg valt onder VOF Speel- en werkplaats De Nieuwe Weg.
Op de locatie zijn tevens werkplaatsen aanwezig, die dienen voor dagbesteding voor
kinderen/jongeren en jongvolwassenen met een beperking.

Er vindt bso opvang plaats op donderdagmiddag.
De houder heeft een groene visie. Er wordt veel buiten gespeeld door de kinderen en er vinden
veel activiteiten buiten plaats. Op de locatie worden dieren gehouden.

Inspectiegeschiedenis

 18-05-2016 onderzoek voor registratie; vanuit de GGD zijn er geen bezwaren tegen de
exploitatie van BSO Speel- en werkplaats De Nieuwe Weg met 10 kindplaatsen.

 13-10-2016 onderzoek na registratie; er zijn tekortkomingen geconstateerd met betrekking tot
personeel + groepen, veiligheid + gezondheid en ouderrecht.

 19-01-2017 nader onderzoek; de eerder geconstateerde tekortkomingen (13-10-2016) zijn
hersteld.

 21-12-2017 jaarlijks onderzoek; er is een tekortkoming geconstateerd met betrekking tot de
VOG's.

 28-06-2018 nader onderzoek; de eerder geconstateerde tekortkoming (21-12-2017) is
hersteld.

 29-11-2018 jaarlijks onderzoek; er zijn geen tekortkomingen geconstateerd.

Bevindingen op hoofdlijnen
Tijdens dit onderzoek voldoen alle getoetste voorwaarden aan de eisen uit de Wet kinderopvang.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat

Pedagogisch beleid

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder draagt er zorg voor dat
in de buitenschoolse opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld.

Pedagogische praktijk

Bij de observatie van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het
Veldinstrument observatie kindercentrum (januari 2015).
Dit Veldinstrument bevat voor elke voorwaarde indicatoren. Deze worden gebruikt bij het
beschrijven van de pedagogische praktijk.

Emotionele veiligheid
De houder draagt er zorg voor dat op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt
omgegaan, respect voor de autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan
en structuur wordt geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en
geborgen kunnen voelen.

Indicator uit het Veldinstrument: De beroepskrachten communiceren met de kinderen.

Observatie
De beroepskrachten kennen ieder kind in de groep; ze kennen hen bij naam en weten persoonlijke
bijzonderheden. In het contact met het kind wordt die kennis gebruikt.
De beroepskracht heeft een gesprekje met één van de kinderen. Ze geeft in het gesprekje aan dat
hij vooral altijd zich zelf moet blijven.

De beroepskracht vraagt aan één van de kinderen hoe lang ze al bij de bso komt. Het kind zegt dat
ze dat niet meer weet. De beroepskracht zegt vervolgens dat ze hier al vanaf haar vierde komt en
dat ze toen nog alles paars kleurde. Het kind en de beroepskracht moeten er samen om lachen.

Persoonlijke competentie
De houder draagt er zorg voor dat kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling
van hun motorische vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen
in staat te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving.

Indicator uit het Veldinstrument: De beroepskrachten ondersteunen en stimuleren de
ontwikkeling van (individuele) kinderen.

Observatie
De beroepskrachten hebben een herkenbaar programma, waarbij ruimte is of gemaakt kan
worden voor nieuwe, leuke situaties die kansen bieden voor gesprek en leermomenten.
Tijdens de inspectie wordt het sinterklaasfeest gevierd. In beide ruimtes ligt een spel klaar en de
groep wordt in twee kleinere groepen gesplitst. In beide groepen wordt een Sinterklaasspel
aangeboden. Een van de kinderen mag de spelregels voorlezen. De beroepskracht vraagt de
kinderen om goed te luisteren naar haar zodat iedereen de regeltjes kent als het spel begint.

De beroepskrachten sluiten aan op wensen en ideeën van een kind bij het organiseren van
activiteiten. Zij begeleiden een kind om zelf te kiezen en initiatief te nemen.
Wanneer het eerste spel klaar is mogen de kinderen van groep wisselen. Een van de kinderen geeft
aan dat hij graag naar buiten wil. Hierop vraagt de beroepskracht of er nog meer kinderen even
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naar buiten willen voordat er gewisseld wordt. Sommige kinderen gaan even naar buiten en komen
dan weer binnen om in de tweede groep het Sinterklaasspel te spelen.

Sociale competentie
De houder draagt er zorg voor dat kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen
spelenderwijs sociale kennis en vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te
stellen steeds zelfstandiger relaties met anderen op te bouwen en te onderhouden.

Indicator uit het Veldinstrument: De kinderen zijn deel van de groep.

Observatie
De beroepskrachten zetten zich in voor een positieve sfeer door zorg voor de inrichting en
aankleding van ruimte en activiteiten. Zij maken grapjes, zijn behulpzaam en hebben aandacht en
zorg voor alle kinderen.
Een van de kinderen heeft iets voor zijn vader gemaakt en wil het nog even afmaken. Het is
een verrassing voor de vader dus die mag het niet zien bij het ophalen. De beroepskracht biedt
daarom aan om de vader nog even bezig te houden als hij komt zodat de verrassing verstopt kan
worden in een tas. Ze legt een tas klaar waar het kind de verrassing in kan doen.

Conclusie
De getoetste voorwaarden bij het domein Pedagogisch klimaat zijn conform de Wet kinderopvang.

Gebruikte bronnen

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder)
 Interview (beroepskracht)
 Observatie(s) (pedagogische praktijk)

Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang

De beroepskrachten en stagiaire hebben een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), zijn
geregistreerd en gekoppeld aan de houder binnen het Personenregister kinderopvang (PRK).

Opleidingseisen

De beroepskrachten beschikken over een passende beroepskwalificatie zoals in de cao
Kinderopvang en de cao Sociaal Werk is opgenomen.

De houder is zelf pedagogisch beleidsmedewerker en coach en beschikt over een voor de
werkzaamheden passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao
Kinderopvang en cao Sociaal Werk.

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires

De verhouding tussen het minimum aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige
kinderen in een stamgroep is conform de Wet kinderopvang. Tijdens de inspectie zijn er 9 kinderen
aanwezig met 2 beroepskrachten.

Stabiliteit van de opvang voor kinderen

Er wordt gewerkt met 1 basisgroep met maximaal 10 kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar.
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Conclusie
De getoetste voorwaarden bij het domein Personeel en groepen zijn conform de Wet kinderopvang.

Gebruikte bronnen

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder)
 Interview (beroepskracht)
 Personen Register Kinderopvang (steekproef)
 Diploma(s)/kwalificatie(s) beroepskrachten (steekproef)
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Overzicht getoetste inspectie-items

Pedagogisch klimaat

Pedagogisch beleid

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum
draagt er zorg voor dat in de buitenschoolse opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt
gehandeld.

(art 1.49 lid 1 en 2, 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Pedagogische praktijk

In het kader van het bieden van verantwoorde buitenschoolse opvang, draagt de houder van een
kindercentrum er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin
kinderen zich bevinden:
a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de
autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt
geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen
voelen;
b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden,
cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat
te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving;
c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en
vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties
met anderen op te bouwen en te onderhouden;
d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen
aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met
anderen en een actieve participatie in de maatschappij.

(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 11 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn:
a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum;
b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een
uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een
onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden
opgevangen;
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder exploiteert en waar
kinderen worden opgevangen;
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over
de kinderen die worden opgevangen;
e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd
hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn
of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres.

Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e
ingeschreven in het personenregister kinderopvang.

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang)
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De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling met de in artikel 1.50 derde lid van
de wet genoemde personen inclusief hemzelf.

(art 1.48d lid 3 Wet kinderopvang)

Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het
personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder van een kindercentrum kan de
persoon zijn werkzaamheden aanvangen.

(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang)

Opleidingseisen

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent
aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.
Een beroepskracht meertalige buitenschoolse opvang beschikt daarbij over een bewijsstuk waaruit
blijkt dat hij de Duitse, Engelse of Franse taal voor de deelvaardigheden gesprekken voeren, lezen,
luisteren en spreken beheerst op ten minste niveau B2 van het Europees Referentiekader (ERK)
voor talen.

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9a lid 1
en 2 Regeling Wet kinderopvang)

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; 9a lid 3
Regeling Wet kinderopvang)

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires

De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat
wordt opgevangen, met dien verstande dat:
- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige
kinderen in een basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in bijlage 1, onderdeel b, bij het
besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;
- Indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de basisgroep
verlaten, leidt dit niet tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit
buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten, ten
opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit;
- in afwijking hiervan op grond van het Besluit kwaliteit kinderopvang art.16 lid 4 minder
beroepskrachten zijn ingezet.

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang)

Stabiliteit van de opvang voor kinderen

Bij buitenschoolse opvang vindt de opvang plaats in basisgroepen. Een kind wordt opgevangen in
één basisgroep. De maximale grootte van de basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in
bijlage 1, onderdeel b van het Besluit kwaliteit kinderopvang.

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang)
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Gegevens voorziening

Opvanggegevens
Naam voorziening : V.O.F. Speel- en werkplaats De Nieuwe Weg
Website : http://www.speelwerkplaats.nl
Vestigingsnummer KvK : 000033878145
Aantal kindplaatsen : 10

Gegevens houder
Naam houder : V.O.F. Speel- en werkplaats De Nieuwe Weg
Adres houder : Nieuweweg 10
Postcode en plaats : 7739PK Vinkenbuurt
KvK nummer : 65127609
Aansluiting geschillencommissie : Ja

Gegevens toezicht

Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD : GGD IJsselland
Adres : Postbus 1453
Postcode en plaats : 8001BL ZWOLLE
Telefoonnummer : 038-4 281 686
Onderzoek uitgevoerd door : Inge Moerenhout

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente : Ommen
Adres : Postbus 100
Postcode en plaats : 7730AC OMMEN

Planning
Datum inspectie : 28-11-2019
Opstellen concept inspectierapport : 02-12-2019
Zienswijze houder : 05-12-2019
Vaststelling inspectierapport : 05-12-2019
Verzenden inspectierapport naar houder : 05-12-2019
Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 05-12-2019

Openbaar maken inspectierapport : 19-12-2019
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.

Wij zijn blij verheugd om te constateren, dat het goede pedagogische klimaat, de veiligheid en
kwaliteit zoals wij die als BSO de Nieuwe Weg willen bieden, ook gezien is door de GGD.
We zullen ons blijven inzetten voor deze kwaliteit en scholen waar nodig, om dit voor te zetten het
komende jaar.


