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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 Springbuiter is gelegen aan Ring 1 te Nagele en is onderdeel van
Stichting Kinderopvang Flevoland (SKF).
Inspectiegeschiedenis

02-05-2016, Jaarlijks onderzoek. Advies: Geen handhaving.

20-04-2015, Onderzoek na registratie. Advies: Geen handhaving.

15-12-2014, Onderzoek voor registratie. Advies: Opnemen in Landelijk Register Kinderopvang
en Peuterspeelzalen.
Huidige inspectie
Op 16 mei 2017 heeft de toezichthouder de buitenschoolse opvang bezocht voor een risicogestuurd, jaarlijks onderzoek.
Bij dit onderzoek blijkt dat de houder voldoet aan de getoetste voorwaarden.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
De observatie van het pedagogisch handelen vond plaats op dinsdagmiddag, 16 mei 2017.
Bij de observatie maakte de toezichthouder gebruik van het ‘Veldinstrument onderzoek en
observatie’ versie 20141215, ingangsdatum 1 januari 2015. Hieruit citeert de toezichthouder de
criteria (modelvoorbeelden) die betrekking hebben op het geobserveerde pedagogisch handelen en
illustreert deze met voorbeelden uit die praktijkobservatie. De illustraties zijn bedoeld als beknopte
voorbeelden en pretenderen niet een volledig beeld van de praktijksituatie te geven. De
toezichthouder stoelt zijn inzicht en mening op de gegeven voorbeelden en op tijdens de observatie
opgedane overige signalen.

Pedagogische praktijk
Emotionele veiligheid
De beroepskrachten communiceren met de kinderen.
Respectvol contact
De beroepskrachten gedragen zich sensitief en responsief naar de kinderen. Zij laten actief merken
dat zij het kind begrijpen en reageren daar adequaat op.
Observatie: De beroepskrachten hebben een positieve benadering en reageren met aandacht en
belangstelling als een kind wat aan ze vraagt.
Er heerst een ontspannen, open sfeer in de groep.
Energie en sfeer
Er is een aangename sfeer in de groep. De meeste kinderen tonen in hun gedrag dat ze zich op
hun gemak voelen.
Kinderen laten hun emoties zien, zowel in positieve zin (blij, tevreden, nieuwsgierig, enthousiast)
als in negatieve zin (boos, verdrietig). De emoties zijn passend bij de situatie.
Observatie: Er heerst een rustige en vrolijke sfeer.
De emotionele veiligheid wordt voldoende gewaarborgd.
Persoonlijke competentie
Kinderen hebben de mogelijkheid om (leer)ervaringen op te doen dankzij de groep, spelmateriaal,
activiteitenaanbod en inrichting.
Programma
Het programma bestaat uit vrij spel en gestructureerde individuele en groepsactiviteiten. De
activiteiten zijn gevarieerd en bieden zowel rustmomenten als actieve uitdaging.
Kinderen hebben er plezier en zin in. Ieder kind krijgt leer-/ervaringskansen naar eigen wens en
behoefte.
Observatie: De beroepskracht geeft aan dat na binnenkomst op de BSO er wat gegeten/gedronken
wordt en een activiteit wordt aangeboden. Ieder kind kiest zelf om deel te nemen aan de
gezamenlijke activiteit of voor een andere activiteit. Tijdens het inspectiebezoek was (mede door
het mooie weer) gezamenlijk gekozen voor vrij-spel buiten.
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Het ontwikkelen van de persoonlijke competentie wordt voldoende gewaarborgd.
Sociale competentie
De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in hun onderlinge interactie.
Samen spelen samen leren
De beroepskrachten zetten gerichte activiteiten en materialen in om kinderen te laten
samenspelen. Op passende wijze (zonder verstoren) wijzen zij kinderen op elkaars kennis en
kunde.
Observatie: Buiten wordt samen een balspel gedaan, hierbij vindt onderlinge afstemming plaats.
Zo nodig geeft de beroepskracht aanwijzingen.
Het ontwikkelen van de sociale competentie wordt voldoende gewaarborgd.
Overdracht van normen en waarden
Beroepskrachten vervullen een voorbeeldfunctie in spreken en handelen.
Fatsoensnormen
Beroepskrachten treden op een professionele manier op in de omgang met andere volwassenen,
zoals collega’s en ouders. Zij gaan respectvol met collega’s en ouders om, zijn vriendelijk, luisteren
en tonen begrip en betrokkenheid. Zij zijn zich bewust van hun uitstraling als mede-opvoeder en
vertrouwenspersoon en maken dit zichtbaar in hun lichaamshouding, taalgebruik en
omgangsvormen.
Observatie:

De beroepskracht vraagt steeds op vriendelijke toon dingen aan de kinderen.

Als een ouder/verzorger een kind komt ophalen wordt deze vriendelijk te woord gestaan en
geïnformeerd.

Een kind dat iets doet dat niet de bedoeling is (met een stok tegen een muur slaan), wordt
hier vriendelijk maar gericht, op aangesproken.
Het ontwikkelen van normen en waarden wordt voldoende gewaarborgd.
Gebruikte bronnen:

Interview (Beroepskracht.)

Observaties
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Personeel en groepen
Onder de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, gelden eisen voor Verklaringen
omtrent het gedrag, passende beroepskwalificatie, opvang in groepen en de beroepskracht-kind
ratio.
Verklaring omtrent het gedrag
De verklaringen omtrent het gedrag (VOG's) van de tijdens het inspectiebezoek aanwezige
beroepskrachten, zijn digitaal ingezien. Deze VOG's voldoen aan de gestelde voorwaarden.

Passende beroepskwalificatie
De diploma’s van de tijdens het inspectiebezoek aanwezige beroepskrachten, zijn digitaal ingezien.
Deze diploma’s voldoen aan de gestelde voorwaarden.
Opvang in groepen
De BSO heeft één groep.
Beroepskracht-kindratio
Aanwezig tijdens het inspectiebezoek: 13 kinderen, 2 beroepskrachten.
Gebruikte bronnen:

Interview (Beroepskracht.)

Observaties

Verklaringen omtrent het gedrag

Diploma's beroepskrachten
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Overzicht getoetste 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.
(art 1.50 lid 3 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 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger is niet ouder dan
twee jaar.
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 en 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 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)
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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 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)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen

: De Springbuiter
: http://www.kinderopvang-flevoland.nl
: 20

Gegevens houder
Naam houder
Adres houder
Postcode en plaats
Website
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

:
:
:
:
:
:

Stichting Kinderopvang Flevoland e.o.
Acacialaan 12
8302AK Emmeloord
www.kinderopvang-flevoland.nl
41024075
Ja

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

:
:
:
:
:

GGD Flevoland
Postbus 1120
8200BC LELYSTAD
088-0029910
G. Schepers
D.J. Hoekstra

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Noordoostpolder
: Postbus 155
: 8300AD EMMELOORD

Gegevens toezicht

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

:
:
:
:
:
:

16-05-2017
29-05-2017
08-06-2017
09-06-2017
09-06-2017
09-06-2017

:
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
Digitaal ontvangen d.d. 8 juni 2017:
Stichting Kinderopvang Flevoland gaat akkoord met de inhoud van het rapport.
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