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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.

Beschouwing
Huidige inspectie
Op 28 oktober 2020 heeft de toezichthouder het kinderdagverblijf bezocht voor een jaarlijks, risico
gestuurd, onderzoek. Bij dit onderzoek blijkt dat de houder voldoet aan de getoetste voorwaarden.
Algemeen
Buitenschoolse opvang Alles Kids (BSO) is gelegen aan Buitenom 1 te Rutten. Naast de BSO
exploiteert de houder op dit adres ook een kinderdagverblijf.
De BSO staat sinds 1 januari 2014 geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).
Recente inspectiegeschiedenis
05-07-2019, jaarlijks onderzoek. Advies: Geen handhaving.
26-06-2018, jaarlijks onderzoek. Advies: Geen handhaving.
21-02-2017, jaarlijks onderzoek. Advies: Geen handhaving.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
De houder dient aan de volgende eisen te voldoen:
De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder
duidelijk hoe hij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent: Het
bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden en de
overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft hij onderwerpen zoals de indeling en grootte
van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid.
De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch
beleid.
Pedagogisch beleid
De houder heeft voor het kinderdagverblijf en de BSO éé n pedagogisch beleidsplan vastgesteld. In
het pedagogisch beleidsplan zijn specifieke BSO-onderdelen opgenomen.
Het pedagogisch beleidsplan heeft de houder op de site geplaatst.
De beroepskrachten zijn bekend met het pedagogisch beleidsplan en handelen e rnaar.

Conclusie
De houder voldoet aan de voorwaarde.
Pedagogische praktijk
Onder de Wet kinderopvang gelden eisen voor de aanwezigheid van een pedagogisch beleidsplan,
de inhoud van een pedagogisch beleidsplan en de relatie van het beleidsplan met de praktijk.
In het kader van het bieden van verantwoorde kinderopvang, draagt de houder 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, en
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.
Bij de observatie van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het
"Veldinstrument observatie pedagogische praktijk" van december 2014. Daarin staan de specifieke
aspecten waarop wordt geobserveerd. Hieruit citeert de toezichthouder enkele zinnen, die
betrekking hebben op het geobserveerde pe dagogisch handelen en illustreert deze met
voorbeelden uit de praktijk.
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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 geg even
voorbeelden en op tijdens de observatie opgedane overige signalen.
De observatie van de BSO-groep heeft plaatsgevonden op woensdagmiddag, 28 oktober 2020.
a) Emotionele veiligheid
Veldinstrument:
Respectvol contact
De beroepskrachten hebben gesprekjes met kinderen waarbij beiden bijdragen aan de voortgang
en inhoud van het gesprek (dialoog). Zij sluiten meestal op passende wijze aan op de situatie en/of
de vraag van een kind. Er is verbaal en non-verbaal contact.
Observatie: De kinderen en de beroepskracht zitten aan tafel om wat te eten/te drinken. De
beroepskracht en de kinderen hebben gesprekjes. De beroepskracht stelt belangstellend vragen
zoals: 'wat heb je vandaag gedaan op school?'. De kinderen ve rtellen erover en de beroepskracht
stelt verdiepingsvragen.
Veldinstrument:
Individuele aandacht
De beroepskrachten reageren (meestal) op een warme en ondersteunende manier op kinderen. Zij
gaan op een ongedwongen manier om met ieder kind.
Observatie: Samen wordt de tafel klaargemaakt. De kinderen stellen vragen wat er nog klaargezet
moet worden. E.e.a. gaat in een rustige/gemoedelijke sfeer. Duidelijk is dat de kinderen en de
beroepskracht elkaar al langer kennen, er wordt samen gelachen.

b) Persoonlijke competentie
Veldinstrument:
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. Zij bieden zo
nodig (extra) stimulans en steun voor een kind dat zijn grenzen wil verleggen.
Observatie: De beroepskracht stelt na het eten een activiteit voor. De kinderen discussiëren er
onderling over en ieder kind maakt zijn/haar keuze. De kinderen hebben inspraak en besluiten mee
wat er gaat gebeuren.
Veldinstrument:
Autonomie
De beroepskrachten geven de kinderen passende uitleg, aanwijzingen en correcties.
Zij geven het kind daarbij autonomie om zelf te kiezen of mee te denken.
Observatie: Een kind vertelt dat ze op school met de rekentafels bezig zijn geweest en
oefent hardop wat tafels. Als een tafel niet helemaal goed gaat vullen andere kinderen deze aan.
De beroepskracht geeft hierbij hints en uitleg. Het kind/de kinderen, behouden de regie.

c) Sociale competentie
Veldinstrument:
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Samen spelen samen leren
De beroepskrachten zetten gerichte activiteiten en materialen in om kinderen te laten
samenspelen.
Observatie: De beroepskracht stelt activiteiten voor om samen te doen.
veldinstrument:
Participatie / kinderinspraak
Beroepskrachten betrekken de kinderen actief bij verzorgende en organisatorische taken zoals
opruimen en dingen klaarzetten. De beroepskrachten geven de kinderen positieve feedback en
waardering als zij zich actief betrokken en verantwoordelijk tonen.
Observatie: De beroepskracht vraagt de kinderen bij te helpen bij het opruimen van de eettafel.
Zonder morren wordt dit gedaan, het is gewoon dat het samen gebeurt.

d) Waarden en normen
Veldinstrument:
Voorbeeldfunctie
De beroepskrachten geven kinderen het goede voorbeeld van sociale vaardigheden in de omgang
met andere kinderen; ze zijn vriendelijk, luisteren, leven mee, troosten en helpen, werken samen.
Ze zijn (meestal) consequent in wat ze uitdragen en hoe ze zelf handelen.
De beroepskrachten communiceren in heldere taal en met een correcte woordkeuze.
Observatie: De beroepskracht is duidelijk in wat ze van de verwacht/vraagt. Bij binnenkomst op de
BSO weten de kinderen eigenlijk al wat er van ze verwacht wordt. De beroepskracht geeft a an: jas
ophangen, naar de wc, handen wassen en aan tafel gaan zitten. Voor de kinderen is het klip en
klaar wat er van ze verwacht wordt.

Conclusie
Er wordt voldoende zorg gedragen voor het waarborgen van verantwoorde dagopvang.

Gebruikte bronnen






Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
Interview (Beroepskracht.)
Observatie(s)
Website (www.alleskidsrutten.nl/)
Pedagogisch beleidsplan
(https://www.alleskidsrutten.nl/content/downloads/download_file.php?file=1560413024)
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Personeel en groepen
De houder dienst aan de volgende eisen te voldoen:
Binnen de buitenschoolse opvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste
basisgroepen. Er moet voldoende personeel op elke groep zijn. Hoeveel beroepskrachten nodig
zijn, is afhankelijk van het aantal kinderen en hun leeftijd.
Elke beroepskracht moet een geldig diploma hebben en ingeschreven staan in het Personenregister
Kinderopvang. Een pedagogisch beleidsmedewerker begeleidt de beroepskrachten in hun werk.

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
Kinderdagverblijf Alles Kids is bij de Kamer van Koophandel (KvK) geregistreerd als Besloten
Vennootschap (BV). Dit betekent dat de houder dient te beschikken over een verklaring omtrent
het gedrag rechtspersoon (VOGRP). De houde r en opvanglocatie, dient geregistreerd te zijn in het
Personenregister Kinderopvang (PRK).
Verficatie van de houder en opvanglocatie in het PRK geeft aan dat de houder met een geldende
VOGRP ingeschreven en gekoppeld is.
Beroepskrachten
Beroepskrachten dienen met een geldende verklaring omtrent het gedrag natuurlijk persoon
(VOGNP), in het PRK geregistreerd en gekoppeld te zijn aan de houder.
Verificatie van de bij het inspectiebezoek aanwezige beroepskracht in het PRK, geeft aan dat deze
met een geldende VOGNP ingeschreven en gekoppeld is.

Conclusie
Er wordt aan de eisen van een verklaring omtrent gedrag en registratie in het Personenregister
Kinderopvang voldaan.

Opleidingseisen
De tijdens het inspectiebezoek aanwezige beroepskracht beschikt over een beroepskwalificatie
welke passend is voor de functie van pedagogisch medewerker.
Pedagogisch beleidsmedewerker
De houder heeft zelf een diploma dat kwalificeert voor pedagogisch beleidsmedewerker en heeft
een medewerker aangesteld als pedagogisch coach. De pedagogisch coach beschikt over een
kwalificerend diploma.

Conclusie
Er wordt aan de getoetste eisen voldaan.
Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
Tijdens het inspectiebezoek aanwezig: 3 kinderen, 1 beroepskracht.

Conclusie
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Er wordt voldaan aan de getoetste eis betreffende de beroepskracht-kindratio.
Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Basisgroepen
De BSO heeft één groep.

Conclusie
Er wordt aan de getoetste eis voldaan.
Gebruikte bronnen







Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
Interview (Beroepskracht.)
Observatie(s)
Personenregister Kinderopvang
Diploma/kwalificatie beroepskracht
Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s)
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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, ten einde 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 me t
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 eenie der als bedoeld in de onderdelen a tot en met e
ingeschreven in het personenregister kinderopvang.
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(art 1.50 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 1.48d lid 3 en 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

: Alles Kids

Website

: http://www.alleskidsrutten.nl

Vestigingsnummer KvK

: 000034594701

Aantal kindplaatsen

: 22

Gegevens houder
Naam houder

: Kinderopvang Alles Kids B.V.

Adres houder

: Buitenom 1

Postcode en plaats

: 8313 AG Rutten

KvK nummer

: 65921763

Aansluiting geschillencommissie

: Ja

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD

: GGD Flevoland

Adres

: Postbus 1120

Postcode en plaats

: 8200 BC LELYSTAD

Telefoonnummer

: 088-0029910

Onderzoek uitgevoerd door

: G. Schepers

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente

: Noordoostpolder

Adres

: Postbus 155

Postcode en plaats

: 8300 AD EMMELOORD

Planning
Datum inspectie

: 28-10-2020

Opstellen concept inspectierapport

: 17-11-2020

Zienswijze houder

: 17-11-2020

Vaststelling inspectierapport

: 17-11-2020

Verzenden inspectierapport naar houder

: 17-11-2020
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Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 17-11-2020

Openbaar maken inspectierapport

:
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
Van: info@alleskidsrutten.nl <info@alleskidsrutten.nl>
Verzonden: dinsdag 17 november 2020 15:44
Aan: Toezicht Kinderopvang <toezichtkinderopvang@ggdflevoland.nl>
Onderwerp: RE: Alles Kids (BSO) JO Conceptrapport 20201028gs
Goedendag,
Geen opmerkingen op dit rapport, hij kan vastgesteld worden.

Met vriendelijke groeten,
Kinderopvang Alles Kids,
Jeske de Haan
Buitenom 1,
8313 AG Rutten
Tel: 0527-263100 / 06- 30185198
E-mail: info@alleskidsrutten.nl
www.alleskidsrutten.nl
Werkdagen: mami, di, do,vrij
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