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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, 
waar nodig aangevuld met aandachtspunten uit vorige onderzoeken. 

 
Beschouwing 

BSO Happy Kids is gehuisvest in een pand met 2 verdiepingen waarin ook het kinderdagverblijf is. 
Het centraal kantoor is direct naast dit pand gehuisvest. In dit centraal kantoor is ook een ruimte 
van de BSO waar gebruik van wordt gemaakt als er veel kinderen zijn en het gewenst is de groep 
te verdelen in subgroepen. 
  
In de afgelopen twee jaren werden bij inspecties geen tekortkomingen geconstateerd. Ook nu 
voldoet de houder aan alle eisen die worden gesteld. 
  

 
Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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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. 
  
Pedagogische praktijk 

 
Waarborgen van emotionele veiligheid: 
De beroepskrachten hebben gesprekjes met kinderen waarbij beiden bijdragen aan de voortgang 

en de 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.  
De beroepskracht gaat met alle jongens naar de ruimte boven waar ze met hen aan tafel fruit gaat 
eten en wat gaat drinken. Ze vraagt elk kind op rij naar de ervaringen van die dag waarbij ze 
doorvraagt en de andere kinderen in het gesprekje betrekt waardoor zij de aandacht erbij houden 
en de rust aan tafel bewaard blijft. 
  
Er is een programma met routines en activiteiten in een herkenbare en vertrouwde volgorde. Het 

biedt houvast voor kinderen maar laat ook ruimte voor enige flexibiliteit voor onvoorziene situaties, 

uitloop van geplande activiteiten of voorkeur-activiteiten van de kinderen. 
Nadat alle kinderen binnen zijn wordt de groep vandaag gesplitst in jongens en meiden waarbij de 
meiden beneden blijven. Nadat zij iets gedronken en gegeten hebben doen ze met zijn allen het 
spel 'Galgje' op het grote whiteboard waarbij de jongste kinderen geholpen worden door de 
beroepskracht. Als de kinderen aangeven klaar te zijn gaan ze met zijn alleen naar de grote hal om 
daar een spel te spelen. 
  
 Ontwikkelen van persoonlijke competenties: 
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 spelsituatie, waarbij de regie bij de kinderen blijft.  
  
De beroepskrachten tonen hun betrokkenheid door met aandacht naar individuele kinderen te 

luisteren en aan te sluiten op de inhoud en reikwijdte van wat een kind vertelt. Zij houden intussen 

contact met de rest van de groep, zonder dat de persoonlijke gerichtheid op het kind hieronder 

lijdt.  
  
 Ontwikkelen van sociale competenties: 
 De beroepskrachten sluiten aan op de persoonlijke eigenheid van kinderen. Zij benoemen en 

waarderen individuele talenten, kwaliteiten en eigenaardigheden. Zij activeren de betrokkenheid en 

deelname van alle kinderen aan het groepsgebeuren op een wijze die recht doet aan het 

individuele kind. Kinderen worden gestimuleerd sociale contacten met elkaar aan te gaan. 
  
Overdracht van normen en waarden: 
De beroepskrachten gaan op eenzelfde respectvolle manier om met alle kinderen en collega's.  
  
De beroepskrachten geven ruimte aan kinderen om bij (sommige) activiteiten aan te geven waar 

hun voorkeur naar uitgaat. Zij krijgen taken en inbreng om programma-onderdelen uit te voeren. 

Ieder kind krijgt naar eigen vermogen de kans om hierin te delen.  
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mw. B. van der Most) 
• Interview anderen (Aanwezige beroepskrachten) 
• Observaties (Na schooltijd, in beide groepsruimtes) 
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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.  
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 

 
De toezichthouder heeft van beide beroepskrachten een juiste verklaring omtrent het gedrag 
ingezien. 
 
 
Passende beroepskwalificatie 

 
De toezichthouder heeft van beide beroepskrachten een passende beroepskwalificatie ingezien. 
 
 
Opvang in groepen 

 
BSO Happy Kids vangt momenteel kinderen op binnen 1 basisgroep die bestaat uit max. 20 
kinderen.  
De houder voldoet hiermee aan de gestelde eisen. 
 
 
Beroepskracht-kindratio 

 
BSO Happy Kids is vier middagen per week geopend.  
Op maandag, dinsdag en donderdag worden 13-18 kinderen opgevangen waarbij twee 
beroepskrachten worden ingezet. Op vrijdag zijn er maar 6 kinderen die gebruik maken van deze 
opvang. Er wordt dan 1 beroepskracht ingezet. 
  
De houder voldoet hiermee aan de gestelde eisen.  
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mw. B. van der Most) 
• Interview anderen (Aanwezige beroepskrachten) 
• Verklaringen omtrent het gedrag (van beide beroepskrachten) 
• Diploma's beroepskrachten (van beide beroepskrachten) 
• Plaatsingslijsten (week 1 en 2 2015) 
• Presentielijsten (week 1 en 2 2015) 
• Personeelsrooster (week 1 en 2 2015) 
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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. Indien een verklaring omtrent het gedrag is afgegeven vóór 1 maart 2013 dan is deze niet 
ouder dan twee jaar. 
(art 1.50 lid 3 en art 3.8g lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Passende beroepskwalificatie 

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

Opvang in groepen 

Ieder kind behoort bij een basisgroep. 
(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 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 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 : BSO Happy Kids 
Website : http://www.dagverblijfhappykids.nl 
Aantal kindplaatsen : 20 
 

Gegevens houder 

Naam houder : Happy Kids 
Adres houder : Postbus 4053 
Postcode en plaats : 6710EB EDE GLD 
KvK nummer : 09087478 
 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden 
Adres : Postbus 5364 
Postcode en plaats : 6802EJ ARNHEM 
Telefoonnummer : 0800-8446000 
Onderzoek uitgevoerd door :  Karen Stegeman 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Ede 
Adres : Postbus 9022 
Postcode en plaats : 6710HK EDE GLD 
 

Planning 

Datum inspectie : 20-01-2015 
Opstellen concept inspectierapport : 03-02-2015 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 10-02-2015 
Verzenden inspectierapport naar houder 
en oudercommissie 

: 10-02-2015 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 10-02-2015 

Openbaar maken inspectierapport : 17-02-2015 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

  
  

 
 
 

 


