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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.
In dit inspectierapport zijn niet alle items beoordeeld. De inspectie-activiteiten richten zich primair
op de kwaliteit van de dagelijkse praktijk, aangevuld met aandachtspunten uit vorige inspecties, of
indien hier een andere aanleiding toe is.
Beschouwing
Inleiding
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over het
kindercentrum en de inspectiegeschiedenis, volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden
elders in het rapport verder uitgewerkt.
Algemene informatie
Buitenschoolse opvang (BSO) De Speelakker te Bant is aangesloten bij Alles Kids te Rutten. Deze
vestiging is gestart in 2014 en bevindt zich in het Multifunctioneel Centrum De Akkers te Bant.
Gebruik wordt gemaakt van de kantine van het sportcomplex. De houder heeft een tweede BSO te
Rutten en 2 Kinderdagverblijven (KDV), één te Bant en één te Rutten.
Dit inspectierapport betreft de BSO te Bant. De opvang wordt aangeboden op maandag, dinsdag en
donderdag en biedt plaats aan maximaal 40 kinderen. Tijdens schoolvakanties is deze locatie ook
geopend. Op woensdagen en vrijdagen wordt eventuele opvang aangeboden bij de BSO te Rutten.
Inspectiegeschiedenis
De houder is sinds 1 januari 2014 verantwoordelijk voor alle aangesloten vestigingen van Alles
Kids. Sindsdien heeft de houder zich als zeer betrokken en deskundig getoond en is er voor geen
van de aangesloten vestigingen handhaving geadviseerd. Bij Alles Kids is sprake van een vast team
beroepskrachten.
Huidige inspectie
BSO De Speelakker is op 10-01-2019 bezocht voor een jaarlijks onderzoek. Het onderzoek vond
plaats op een donderdagmiddag. Tijdens het bezoek heeft de toezichthouder gesproken met de
aanwezige beroepskrachten. Tijdens de inspectie blijkt dat de opvang in basisgroepen, op het
moment van inspectie, niet aan de eisen voldoet. Na wijzigingen door de houder zelf, zijn deze
tekortkomingen hersteld. Voor een verdere uitleg van dit item verwijst de toezichthouder u naar de
inhoud van dit rapport.
De kinderen van BSO De Speelakker worden op vrijdagmiddag opgevangen op KDV Alles Kids te
Bant. Deze KDV heeft geen registratie voor BSO-opvang in het Landelijk Register Kinderopvang
(LRK). In het jaarlijks onderzoek van KDV Alles Kids zal dit item worden meegenomen.
Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
De opvang in basisgroepen wordt meegenomen in de volgende inspectie.
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Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat
Onder de Wet kinderopvang gelden eisen voor de aanwezigheid van een pedagogisch beleidsplan
en de inhoud van een pedagogisch beleidsplan. Ook gelden eisen voor het bieden van
verantwoorde kinderopvang (waarborgen emotionele veiligheid, ontwikkeling van persoonlijke en
sociale competenties en de overdracht van normen en waarden) en het uitvoeren van het
pedagogisch beleidsplan in de praktijk.
De inhoud van het pedagogisch beleidsplan maakt geen onderdeel uit van dit onderzoek.
Bij de observatie maakt de toezichthouder gebruik van het "Veldinstrument onderzoek en
observatie" van december 2014. Hieruit citeert de toezichthouder de criteria (modelvoorbeelden)
die betrekking hebben op het geobserveerde pedagogisch handelen en illustreert deze met
voorbeelden uit de praktijkobservatie. De beknopte voorbeelden zijn bedoeld als illustraties en
pretenderen niet een volledig beeld van de praktijksituatie te geven. De toezichthouder stoelt haar
inzicht en mening op de gegeven voorbeelden en op tijdens de observatie opgedane overige
signalen.
Pedagogisch beleid
De pedagogisch medewerkers zijn op de hoogte van het pedagogisch beleidsplan en werken
conform de uitgangspunten in het beleid.
Conclusie
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
De observatie van de pedagogische praktijk vond plaats op donderdagmiddag. De kinderen worden
opgevangen in 1 verticale basisgroep. Op het moment van inspectie waren er 25 kinderen
aanwezig en 3 beroepskrachten. Tijdens de inspectie vindt er een eetmoment plaats aan tafel en
wordt er vrij gespeeld.
Emotionele veiligheid
Veldinstrument: De beroepskrachten hebben vanzelfsprekend en gepast lichamelijk contact met
kinderen. Zij hebben een professionele werkhouding in situaties die vragen om cq horen bij
lichamelijk contact (troosten, op schoot nemen, aanhalen, arm om de schouder). Bij iedere vorm
van fysieke intimiteit laat de beroepskracht zich leiden door de reactie van het kind.
Observatie: Een meisje komt naar de beroepskracht toe. Ze heeft haar enkel pijn gedaan. De
beroepskracht neemt haar op schoot en zegt: "Kom anders maar even naast me zitten." Het meisje
gaat naast de beroepskracht zitten. De beroepskracht haalt een koude doek uit de keuken en doet
deze op haar enkel. Even later zegt de beroepskracht: "Wat gebeurde er precies?" Het meisje
antwoord. De beroepskracht zegt: "Zal ik de doek nog eens koud maken?"
Veldinstrument: Het welbevinden van de kinderen is redelijk tot goed. De meeste kinderen zijn
ontspannen en bezig met hun spel. De meeste kinderen genieten van de dingen die gebeuren en
die zijzelf kunnen; zij tonen blijdschap, plezier en trots. Ze zijn met interesse bezig, alleen of met
anderen/vriendjes.
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Observatie: Tijdens het bezoek van de toezichthouder zijn de meeste kinderen lekker aan het
spelen of aan het knutselen. Er worden spelletjes gedaan, in de huishoek gespeeld en aan tafel
getekend en geknutseld. De sfeer is goed; er wordt gelachen en gezellig gepraat.
Persoonlijke competentie
Veldinstrument: De beroepskrachten helpen het kind bij contacten met andere kinderen als dit
nodig is of de situatie onveilig wordt. Zij geven op een passende manier steun zodat het kind de
betreffende situatie weer zelf aan kan. Zij helpen het kind ook om zelf tot een oplossing te komen.
Observatie: Een jongen weet niet wat hij moet doen. Hij loopt doelloos rond door de ruimte. Een
beroepskracht zit aan een tafel met een paar kinderen die met constructiemateriaal spelen. De
beroepskracht spreekt de jongen aan: "Wil je hier ook mee spelen?" De beroepskracht wijst naar
het materiaal en zegt: "Hier kun je heel veel van maken." De jongen gaat aan tafel zitten en begint
te spelen. De telefoon gaat. De beroepskracht zegt tegen de jongen: "Ik moet even de telefoon
opnemen."
Veldinstrument: De beroepskrachten geven passende steun bij het ontdekken en verrijken van
spelmogelijkheden. Zij verwoorden wat er gebeurt en bieden nieuwe kansen voor vervolgspel. Zij
maken soms even deel uit van de situatie, waarbij de regie bij de kinderen blijft.
Observatie: Als de beroepskracht het telefoongesprek heeft beëindigd, komt de beroepskracht
weer aan tafel zitten bij de jongen. De jongen bouwt iets van het constructiemateriaal. De
beroepskracht zegt: "Wat maak je nu precies?" De jongen antwoord: "Een auto." De beroepskracht
reageert: "Nou, dan moet je er ook maar een paar wielen onder zetten, of kan dat niet." De jongen
begint naar wielen te zoeken.
Sociale competentie
Veldinstrument: De beroepskrachten zetten gerichte activiteiten en materialen in om kinderen te
laten samenspelen. Op passende wijze, wijzen zij kinderen op elkaars kennis en kunde.
Observatie: Een beroepskracht zit aan tafel en gaat een spel doen met een jongen. De
beroepskracht zegt: "welke kleur ben jij? Je mag beginnen bij het huisje. Ik zal het voordoen." De
jongen zet zijn pion neer en de beroepskracht gooit met de dobbelsteen. De beroepskracht zegt:
"Nu mag ik naar het eerstvolgende lieveheersbeestje." Een meisje komt bij het spel kijken. De
beroepskracht zegt tegen het meisje: "Wil je meedoen? Dan mag jij beginnen." Het meisje gaat
zitten.
Normen en waarden
Veldinstrument: De beroepskrachten begeleiden kinderen actief bij het leren kennen en omgaan
met de afspraken in de groep. Zij leggen uit wat er van het kind verwacht wordt. Zij geven aan
welk gedrag bij welke situatie hoort in termen van 'wat wel mag'.
Observatie: Een beroepskracht ziet een paar schoenen liggen en zegt tegen een meisje dat aan
tafel aan het tekenen is: "X, wil jij je schoenen even in de gang zetten?" Het meisje staat op, pakt
haar schoenen en brengt ze naar de gang.
Een meisje is aan tafel aan het tekenen en zit op haar knieën op haar stoel. Een beroepskracht
komt naar haar toe en zegt: "X, ga eens even op je billen zitten meid." Het meisje gaat goed
zitten.
Veldinstrument: 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).
Observatie: Een beroepskracht tegen een meisje: "Zullen wij alvast de lego opruimen?" De lego ligt
grotendeels op het kleed en de beroepskracht tilt de hoeken van het kleed op om zo de hele inhoud
in de bak te kiepen. Het meisje zegt: "Wat er naast valt doe ik!" De beroepskracht zegt: "Top, wat
goed!" Enthousiast begint het meisje op te ruimen en zegt: "Ik zie nog wat!" De beroepskracht
reageert: "Top!" Als alles in de bak zit, wil het meisje de bak optillen. De beroepskracht zegt: "Als
het zwaar is, mag je hem ook schuiven hoor."
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Conclusie
Er wordt voldaan aan de eisen voor verantwoorde kinderopvang.
Gebruikte bronnen:

Interview (beroepskrachten)

Observatie(s) (pedagogische praktijk)

Website (www.alleskidsrutten.nl)

Pedagogisch beleidsplan (2018)

Pedagogisch werkplan (2018)
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Personeel en groepen
Onder de Wet kinderopvang gelden eisen voor verklaringen omtrent het gedrag (VOG's), passende
beroepskwalificatie, de inzet van pedagogisch medewerkers in ontwikkeling en het gebruik van de
voertaal. Ook gelden eisen voor de groepsgrootte en de verhouding tussen het aantal
beroepskrachten en aantal kinderen (de beroepskracht-kindratio).
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
Houder
Kinderopvang Alles Kids is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd als Besloten Vennootschap
(BV). De voorziening is geregistreerd in het Personenregister Kinderopvang (PRK). De verificatie
van de VOG rechtspersoon (RP) heeft in het verleden plaatsgevonden en is toen geaccordeerd. De
voorziening is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang. De BV heeft 1 bestuurder
(natuurlijk persoon). De bestuurder is ingeschreven in het PRK en gekoppeld aan de houder Alles
Kids BV.
Beroepskracht
De 3 aanwezige beroepskrachten zijn geregistreerd in het Personenregister Kinderopvang en
tevens gekoppeld aan de houder.
Conclusie
Er wordt aan de eisen van een verklaring omtrent gedrag en registratie in het personenregister
voldaan.
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires
De 3 aanwezige beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende
beroepskwalificatie zoals opgenomen in de meest recent aangevangen CAO Kinderopvang.
Conclusie
Er wordt voldaan aan de gestelde eisen.
Aantal beroepskrachten
Op BSO De Speelakker worden op het moment van inspectie 25 kinderen opgevangen van 4-12
jaar. Er zijn 3 beroepskrachten aanwezig.
Conclusie
Er wordt voldaan aan de gestelde eisen.
Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Basisgroepen
Tijdens het bezoek op BSO De Speelakker bleek dat er in totaal 25 kinderen werden opgevangen in
1 verticale basisgroep. Ook de beroepskrachten spraken van opvang van kinderen van 4-12 jaar in
1 verticale basisgroep. Deze basisgroep is te groot. Een basisgroep 4-12 jarigen mag uit maximaal
22 kinderen bestaan.
De houder geeft op 15-01-2019 aan dat:

de opvang in basisgroepen in de praktijk nog verder gaat worden doorgevoerd;

de BSO erg is gegroeid en de kinderen zullen worden opgevangen in 2 leeftijdsgebonden
basisgroepen: 1 basisgroep van 4-7 jaar van maximaal 20 kinderen en een basisgroep van 712 jaar van maximaal 20 kinderen;

deze basisgroepen worden wel opgevangen in 1 ruimte, maar zullen een eigen basisgroepstafel
hebben.
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Op 16-01-2019 ontvangt de toezichthouder aangepaste pedagogische werkplannen waarin de
splitsing in 2 basisgroepen en de bijbehorende werkwijze is opgenomen. Tijdens een telefonisch
overleg op 17-01-2019, tussen de houder en de toezichthouder, geeft de houder aan dat deze
splitsing in 2 basisgroepen en de werkwijze die daarbij hoort direct zal worden toegepast in de
praktijk.
Conclusie
De opvang in basisgroepen voldoet op het moment van inspectie niet aan de eisen. De
toezichthouder geeft de houder de gelegenheid om deze opvang in basisgroepen verder door te
voeren. Controle hiervan bij de eerst volgende inspectie.
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is
voldaan:

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)

Gebruikte bronnen:

Interview (beroepskrachten)

Observatie(s) (pedagogische praktijk)

Personen Register Kinderopvang (beroepskrachten)

Website (www.alleskidsrutten.nl)

Diploma(s)/kwalificatie(s) beroepskrachten (beroepskrachten)

Pedagogisch beleidsplan (2018)

Pedagogisch werkplan (2018)
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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)

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

Aantal beroepskrachten
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.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2 en 3 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
Website
Vestigingsnummer KvK
Aantal kindplaatsen

:
:
:
:

De Speelakker
http://www.alleskidsrutten.nl
000035203382
40

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

:
:
:
:
:

Kinderopvang Alles Kids B.V.
Buitenom 1
8313AG Rutten
65921763
Ja

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

:
:
:
:
:

GGD Flevoland
Postbus 1120
8200BC LELYSTAD
088-0029910
M. Starink

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

:
:
:
:
:
:

10-01-2019
24-01-2019
28-01-2019
29-01-2019
29-01-2019
29-01-2019

:
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
Geachte heer, mevrouw
Mijn zienswijze is/reactie op het rapport:
Op dit moment zijn we op vrijdagmiddag geopend in een aparte ruimte in basisschool de
Schalmei. Dit is gestart als piloot en met de gedachte dat wanneer er een pm’er alleen op de
groep staat ook de achterwacht en het vier ogen principe goed is geregeld.
Op dit moment wordt er intern gekeken of we een registratie aanvragen voor uitbreiding op de
basisschool of dat we de vrijdagmiddag open gaan in het MFC.
Met vriendelijke groeten,
Jeske de Haan
Kinderopvang Alles Kids BV
Buitenom 1
8313 AG Rutten
Tel: 0527-263100 / Mob: 06-30185198
Werkdagen: ma mi, di, do ochtend, vrijdag
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