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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.
Tijdens dit onderzoek zijn niet alle items beoordeeld, omdat er sprake is van een zogeheten risicogestuurd toezicht (RGT). Op basis van het model risicoprofiel zijn de onderzoeksactiviteiten
bepaald. Deze onderzoeksactiviteiten richten zich primair op de kwaliteit van de dagelijkse praktijk,
aangevuld met aandachtspunten uit vorige onderzoeken.
Gelijktijdig met dit onderzoek is er een incidenteel onderzoek uitgevoerd naar aanleiding van een
wijzigingsverzoek. Hiervoor is een apart rapport opgesteld.
Beschouwing
Deze beschouwing beschrijft de resultaten van dit onderzoek. Na de feiten over het kindercentrum
(en de inspectiegeschiedenis), volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden elders in het
rapport per domein verder uitgewerkt.
Feiten over kindercentrum
Sport- en Zwem BSO (Buitenschoolse opvang) Knoet is een zelfstandige kinderopvangorganisatie,
gevestigd in het clubhuis van de Edese IJsvereniging (EIJV). De BSO biedt opvang aan maximaal
60 kinderen in de leeftijd van vier jaar tot de leeftijd waarop de basisschoolleeftijd voor die
kinderen eindigt. De BSO beschikt over verschillende sportfaciliteiten zoals de aangrenzende
sportvelden en de gymzalen van het verderop gelegen Pallas Athene College.
Inspectiegeschiedenis
In 2014 zijn er een aantal nader onderzoeken uitgevoerd binnen de domeinen personeel en
groepen, veiligheid en gezondheid en ouderrecht. Uit het nader onderzoek in 2014 is vastgesteld
dat de tekortkomingen zijn hersteld. Tijdens de jaarlijkse onderzoeken in 2015 en 2016 voldeed de
locatie aan de onderzochte voorwaarden.
Bevindingen op hoofdlijnen
Tijdens het inspectiebezoek hebben de medewerkers alle voorhanden informatie en documenten
verstrekt en was er een duidelijk beeld van de dagelijkse praktijk.
Uit het onderzoek is gebleken dat de locatie aan bijna alle onderzochte voorwaarden voldoet.
Meer informatie vindt u bij de toelichtingen in het rapport.
Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
De toezichthouder adviseert om niet te handhaven omdat de houder nu geen stappen kan
ondernemen om de huidige overtreding ongedaan en de verklaring omtrent het gedrag van de
stagiaire reeds is overlegd.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Binnen dit domein zijn de volgende competenties geobserveerd en beoordeeld:





emotionele veiligheid;
persoonlijke competentie;
sociale competentie;
overdracht van normen en waarden.

Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk is gebruik gemaakt van het Veldinstrument
observatie kindercentrum ( versie Januari 2015). De cursief gedrukte tekst hieronder is afkomstig
uit dit document. Om een helder beeld te krijgen van beleid, visie en praktijk is het beleidsplan
gecontroleerd op inhoud en volledigheid.
De observatie vond plaats in de middag. Vanaf het moment dat de kinderen (op verschillende
tijden) uit school kwamen tot, en deels met, de activiteiten in de gymzalen.

Pedagogische praktijk
Uitvoering pedagogisch beleidsplan
De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan door gemiddeld een keer
maand een teamoverleg te organiseren. Daarnaast vindt er dagelijks voorafgaand aan de start van
de opvang, overleg met alle beroepskrachten plaats waarbij eventuele bijzonderheden en het
programma voor die dag besproken worden.
Emotionele veiligheid
Begroeten (4-12)
Elk kind wordt individueel begroet, op school of bij binnenkomst; beroepskrachten doen dit op een
enthousiaste en persoonlijke manier.
Observatie groep Pinguïns
De kinderen komen van verschillende scholen en op verschillende tijden op de BSO. Wanneer de
kinderen op de groep komen, worden zij ieder enthousiast en persoonlijk begroet: 'Hé, hallo (naam
kind)! Wat gezellig dat je er weer bent!'
Persoonlijke competentie
Spelbetrokkenheid (4-12)
De meeste kinderen zijn het grootste deel van de tijd bezig met een bepaalde activiteit. Momenten
van betrokkenheid (aandacht en concentratie) wisselen af met rondlopen of oppervlakkig spel.
Kinderen zijn trots op wat zij hebben gedaan of gemaakt.
Observatie
Zowel tijdens het vrij spelen als tijdens de georganiseerde sportactiviteiten zijn de kinderen
betrokken bij het spel. Zo zijn er kinderen op groep Pinguïns zelfstandig aan het spelen en
knutselen (versieren van een nieuwe speeltent) en zijn (de meeste) kinderen van de groepen
Rendieren en IJsberen aan het buiten spelen op het sportveld, bijvoorbeeld aan het fietsen of op de
speeltoestellen. Tijdens de spelactiviteiten in de sporthal doen alle kinderen enthousiast met het
georganiseerde spel mee.
Sociale competentie
Samen spelen samen leren (4-12)
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.
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Observatie groep Pinguïns
De beroepskracht begeleidt het spel 'vier op een rij' wat door een aantal kinderen gespeeld wordt.
Een kind komt er bij kijken en wordt uitgenodigd mee te spelen. 'Speel jij samen met (naam
kind)?' vraagt de beroepskracht. Zij legt uit hoe het spel met zijn drieën om de beurt gespeeld kan
worden.
Overdracht van normen en waarden
Sociale oefenplaats (4-12)
De beroepskrachten spreken kinderen aan op hun omgang met elkaar en de beroepskrachten, bij
het aangaan en uitvoeren van activiteiten.
Kinderen worden aangezet tot sociaal gedrag (bv elkaar helpen, op je beurt wachten, anderen
laten uitpraten). De beroepskrachten zijn zich bewust van ‘sfeerbepalend gedrag’ van kinderen,
positief of negatief, en maken dit bespreekbaar; kinderen wordt geleerd om met rolgedrag, van
henzelf of van anderen, om te gaan.
Observatie groep Rendieren (in gymzaal)
Voorafgaand aan de activiteit in de gymzaal vraagt de beroepskracht hulp van een van de kinderen
bij het verplaatsen van een bank. Wanneer alles klaar staat worden de kinderen uitgenodigd op de
bank te zitten voor de speluitleg. De beroepskracht zegt: 'Er is vast wel iemand die de regels kan
uitleggen.' Hieraan wordt toegevoegd: 'Dan zijn we allemaal even stil en dan kunnen we luisteren.
Als je iets wilt zeggen dan kan je je vinger opsteken.' Hierna wordt er gezamenlijk de spelregels
met elkaar besproken, kinderen hebben hierbij hun inbreng, bijvoorbeeld wanneer de
beroepskracht (door)vraagt: 'En de boeren, wat gaan die dan doen?'
Conclusie
Uit de observatie is gebleken dat door het handelen van de medewerkers de vier basisdoelen
gewaarborgd zijn.
Gebruikte bronnen:

Interview (beroepskracht(en))

Observaties

Website

Pedagogisch beleidsplan (versie 2015)

5 van 11
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 12-09-2017
Sport- en Zwem BSO Knoet te Ede

Personeel en groepen
Binnen dit domein zijn de pedagogisch medewerkers gecontroleerd op een passende
beroepskwalificatie en een geldige verklaring omtrent het gedrag.
De beroepskracht-kindratio en de stamgroepen zijn gecontroleerd aan de hand van roosters,
presentielijsten en bezettingslijsten. Beoordeeld is of de praktijk met de theorie overeenkomt.
Verklaring omtrent het gedrag
Van zes beroepskrachten zijn de verklaringen omtrent het gedrag beoordeeld. Zij beschikken allen
over een geldige verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven na 1 maart 2013.
Van de aanwezige stagiaire was op moment van inspectie (12-09-2017) geen VOG inzichtelijk.
Mevrouw Zwartkruis, houder en tevens aanwezig als beroepskracht gaf aan dat medewerkers en
stagiaires niet starten voordat de VOG is overlegd. De stagiaire gaf aan in de week van de inspectie
gestart te zijn. Op 15-09-2017 heeft de toezichthouder de VOG van de stagiaire ontvangen. Deze
is afgegeven op 12-09-2017, de dag van inspectie. Op basis van de datum van afgifte kan
geconcludeerd worden dat de stagiaire gestart is voordat de VOG is overlegd aan de houder.
Op 03-10-2017 heeft de toezichthouder telefonisch gesproken met de houder, de heer Zwartkruis.
Hij gaf aan dat de organisatie zelf de VOG's van de stagiaires aanvraagt daar deze niet
beschikbaar worden gesteld vanuit het opleidingsinstituut. De VOG wordt aangevraagd op het
moment dat de stage-overeenkomst getekend is.
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is
voldaan.

De verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger is vóór
aanvang van de werkzaamheden aan de houder overgelegd en bij aanvang van de
werkzaamheden niet ouder dan twee jaar. De actuele verklaring omtrent het gedrag is niet
ouder dan twee jaar, te rekenen vanaf de dag van afgifte van de meest actuele verklaring
omtrent het gedrag.
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 en 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen)

Passende beroepskwalificatie
Van zes beroepskrachten zijn de diploma's beoordeeld. Allen beschikken zij over een voor de
werkzaamheden passende beroepskwalificatie zoals opgenomen in de meest recent aangevangen
cao kinderopvang.
Opvang in groepen
Er zijn momenteel drie groepen:



Op

De Pinquïns voor maximaal 20 kinderen van 4 en 5 jaar;
De IJsberen voor maximaal 20 kinderen van 6 en 7 jaar;
De Rendieren voor maximaal 20 kinderen van 8 t/m 12 jaar.
vrijdagen zijn de groepen samengevoegd en op woensdagen is er geen opvang op deze locatie.

Beroepskracht-kindratio
Op de dag van inspectie waren er aanwezig op:
Groep Pinguïns 13 kinderen, begeleid door twee beroepskrachten;
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Groep IJsberen 19 kinderen, begeleid door twee beroepskrachten;
Groep Rendieren 20 kinderen, begeleid door twee beroepskrachten.
Er wordt voldaan aan de verhouding tussen het aantal beroepskrachten en feitelijk aanwezige
kinderen in de groep.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevrouw A. Zwartkruis tijdens
inspectiebezoek)

Interview (beroepskracht(en))

Observaties

Website

Verklaringen omtrent het gedrag (3-4-2014, 9-10-2014, 1-4-2014, 12-10-2015, 27-06-2017,
27-7-2015, stagiair:12-09-2017)

Diploma's beroepskrachten (Sport-en bewegingscoördinator (4x), getuigschrift leraar L.O. en
B.O.)

Presentielijsten
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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)

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang
van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is bij aanvang van de werkzaamheden
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 vóór aanvang
van de werkzaamheden aan de houder overgelegd en bij aanvang van de werkzaamheden niet
ouder dan twee jaar. De actuele verklaring omtrent het gedrag is niet ouder dan twee jaar, te
rekenen vanaf de dag van afgifte van de meest actuele verklaring omtrent het gedrag.
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 en 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 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)
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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)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen

: Sport- en Zwem BSO Knoet
: http://www.bsoknoet.nl
: 60

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

:
:
:
:
:
:

BSO Sporten V.O.F.
Wim Kanstraat 8
6836ME Arnhem
www.bsoknoet.nl
52001806
Ja

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

:
:
:
:
:

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden
Postbus 5364
6802EJ ARNHEM
0800-8446000
Nancy Bakkeren

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Ede
: Postbus 9022
: 6710HK EDE GLD

Gegevens toezicht

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

:
:
:
:
:
:

12-09-2017
06-10-2017
Niet van toepassing
12-10-2017
12-10-2017
12-10-2017

: 19-10-2017
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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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