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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 bestond uit een bezoek aan de opvanglocatie en een gesprek met de houder en
beroepskrachten.
Het onderzoek heeft zich gericht op:
- pedagogische praktijk
- verklaringen omtrent het gedrag
- beroepskwalificatie
- opvang in groepen
- beroepskracht-kindratio
- risico- inventarisatie veiligheid en gezondheid
- meldcode kindermishandeling.
Beschouwing
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over het
kindercentrum en de inspectiegeschiedenis, volgen in hoofdlijnen de bevindingen. Deze worden
elders in dit rapport per domein uitgewerkt.
Algemene feiten
Buitenschoolse opvang De Vliegende Hollander (BSO) is sinds 2013 gevestigd in basisschool de
Driemaster. De houder exploiteert nog een BSO en dat is BSO De Vuurtoren, beide BSO's zijn
gevestigd in de wijk Bottendaal. De BSO bestaat uit 1 basisgroep van maximaal 20 kinderen en
biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 8 tot 13 jaar. Er vindt tevens (vier dagen per week)
voorschoolse opvang (VSO) plaats.
Inspectiegeschiedenis
In 2014 en 2015 heeft er handhaving plaats gevonden.
2016 is er handhaving geweest het betreft: Items in de Risico- inventarisatie veiligheid en
gezondheid en Informatie.
Huidige inspectie:
De huidige inspectie betreft een onaangekondigde reguliere inspectie. Naar aanleiding van het
onderzoek is geconstateerd dat alle getoetste inspectie items voldoen aan de Wet kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Voor een nadere omschrijving en toelichting op bovenstaande,
verwijs ik u naar de desbetreffende inspectie-items in het rapport.
Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat

Pedagogische praktijk
Voor het onderzoek van de pedagogische praktijk is er geobserveerd op de groep. De observatie
vond plaats tijdens het; tekenen en kleuren, gezelschapsspel en strip lezen.
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk maakt de GGD gebruik van; Veldinstrument
observatie pedagogische praktijk 4-12 jaar GGD GHOR Nederland (2015). De onderstaande
beschrijvingen zijn aan dat instrument ontleend, en tijdens het onderzoek op locatie geconstateerd.
Na de beschrijving uit het veldinstrument (deze staan schuin gedrukt in de tekst) volgt een
voorbeeld uit de waargenomen praktijk.
Mogelijkheid bieden tot ontwikkeling van sociale competentie
Observatie-instrument: De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in onderlinge interactie
Kinderen worden aangezet tot sociaal gedrag, zoals elkaar helpen, op je beurt en anderen laten
uitpraten. Tijdens het kleuren ontstaan er gesprekjes met de beroepskracht en de kinderen
onderling. De kinderen helpen elkaar met het bepalen van de kleur en geven elkaar adviezen over
het inkleuren met een kleurpotlood, stift of penseel met verf.
Mogelijkheid bieden tot ontwikkeling van persoonlijke competentie
Observatie-instrument: Er is wederzijdse interactie tussen beroepskrachten en individuele
kinderen.
De beroepskracht toont haar betrokkenheid door met aandacht naar individuele kinderen te
luisteren op een vriendelijke en rustige manier. De kinderen worden in hun zelfstandigheid
gestimuleerd. Dit is goed te zien tijdens de observatie.
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 vaste beroepskrachten beschikken over een verklaring omtrent het gedrag (VOG), hiermee
voldoet men aan de gestelde voorwaarden.
Passende beroepskwalificatie
Alle beroepskrachten beschikken over een passende beroepskwalificatie conform de CAO
kinderopvang.
Conclusie: Men voldoet men aan de gestelde voorwaarden; passende beroepskwalificatie.
Opvang in groepen
De buitenschoolse opvang bestaat uit één basisgroep met vaste beroepskrachten en maximaal 20
kindplaatsen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar.
Beroepskracht-kindratio
Uit het personeelsrooster, de kind-aanwezigheidslijsten en uit observatie op de groepen is gebleken
dat er voldoende beroepskrachten op de groepen werkzaam zijn, gezien het aantal en de leeftijd
van de kinderen. Hieruit is gebleken dat de beroepskracht-kindratio voldoet aan de eisen en was er
geen aanleiding om de steekproef uit te breiden.
Conclusie: Men voldoet men aan de gestelde voorwaarden Beroepskracht-kindratio.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder)

Interview (beroepskracht)

Observaties (Vrijspelen en knutsel activiteit)

Verklaringen omtrent het gedrag

Diploma's beroepskrachten

Presentielijsten (november)

Personeelsrooster (november)
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Veiligheid en gezondheid

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
De risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid, het plan van aanpak en de huisregels zijn actueel
volgens de huidige situatie. Op grond van de gesprekken met de beroepskracht, houder en de
observatie op de groep, is geconcludeerd dat de beroepskrachten het veiligheid- en
gezondheidsbeleid kennen en over het algemeen op een juiste wijze in de praktijk brengen.
Conclusie:
Men voldoet aan de voorwaarden Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
Meldcode kindermishandeling
De meldcode kindermishandeling is voor de beroepskracht makkelijk te vinden op de computer. De
meldcode staat 2x per jaar op de agenda van het werkoverleg. In de praktijk is gekeken naar de
kennis van de beroepskracht met betrekking tot de meldcode en de mogelijkheid om kennis te
kunnen nemen van het protocol.
Uit interview blijkt dat de beroepskracht op de hoogte is van de signalen waar men op moet letten
en welke stappen men moet nemen bij een vermoeden. Hiermee wordt voldaan aan de gestelde
voorwaarden.
Gebruikte bronnen:

Interview (beroepskracht)

Risico-inventarisatie veiligheid (oktober 2017)

Risico-inventarisatie gezondheid (oktober 2017)

Actieplan veiligheid (oktober 2017)

Actieplan gezondheid (oktober 2017)

Meldcode kindermishandeling
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogische praktijk
De houder draagt zorg voor uitvoering van het vastgestelde pedagogisch beleidsplan.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 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 vanaf 1 maart
2013.
(art 1.50 lid 3 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Passende beroepskwalificatie
Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Opvang in groepen
De opvang vindt plaats in basisgroepen.

(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)

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)
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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 en 5 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 en 5 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 1.49 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 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Veiligheid en gezondheid
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

Meldcode kindermishandeling
De houder handelt overeenkomstig de wettelijke meldplicht en bevordert de kennis en het gebruik
ervan.
(art 1.51b en 1.51c Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen

: De Vliegende Hollander
: http://www.kindercentrumdevuurtoren.nl
: 20

Gegevens houder
Naam houder
Website
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

:
:
:
:

Reinier Franciscus Adrianus van den Bos
www.kindercentrumdevuurtoren.nl
09109453
Ja

Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Onderzoek uitgevoerd door

:
:
:
:
:

GGD Gelderland-Zuid
Postbus 1120
6501BC Nijmegen
088 - 144 71 44
W. Peters

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Nijmegen
: Postbus 9105
: 6500HG NIJMEGEN

Gegevens toezicht

Planning
Datum inspectie
Opstellen concept inspectierapport
Zienswijze houder
Vaststelling inspectierapport
Verzenden inspectierapport naar houder
Verzenden inspectierapport naar
gemeente
Openbaar maken inspectierapport

:
:
:
:
:
:

05-12-2017
08-12-2017
15-12-2017
15-12-2017
15-12-2017

: 29-12-2017
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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.
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