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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. 
 
Op 17 oktober 2017 is BSO De Speelweide in opdracht van de gemeente Bronckhorst bezocht voor 

een onderzoek op basis van risico-gestuurd toezicht. Het onderzoek heeft zich met name gericht op 
de kwaliteit van de dagelijkse praktijk. 
  
De volgende voorwaarden zijn onderzocht: 

  
 Pedagogische praktijk 
 Verklaringen Omtrent Gedrag en diploma’s 

 Groepsgrootte 
 Beroepskracht-kind-ratio 

 

 
Beschouwing 
 
Feiten over het kindercentrum 
Buitenschoolse Opvang de Speelweide van Stichting kinderopvang De Speelweide is gevestigd in 
het buitengebied van Hengelo (Gld). De buitenschoolse opvang kan gebruik maken van twee 

groepsruimtes, één op de begane grond en één op de bovenste verdieping. De ruimte op de 
bovenverdieping wordt met name gebruikt door de oudere kinderen. Tijdens de jaarlijkse inspectie 

op 17 oktober 2017 wordt er alleen gebruik gemaakt van de groepsruimte op de begane grond. 
  
Inspectiegeschiedenis 
Tijdens de jaarlijkse inspecties in 2014, 2015 en 2016 zijn er geen tekortkomingen geconstateerd 

op de onderzochte voorwaarden. 
  
Bevindingen huidig onderzoek  
Uit het huidig onderzoek blijkt dat wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden. 
  
Nadere toelichting is te lezen in dit rapport. 

 

 
Advies aan College van B&W 

 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Binnen dit domein zijn de volgende pedagogische basisdoelen geobserveerd en beoordeeld: 
  
 waarborging emotionele veiligheid 
 ontwikkeling van persoonlijke competentie 

 ontwikkeling van sociale competentie 

 overdracht van normen en waarden 
  
Om een helder beeld te krijgen van beleid, visie en praktijk is het beleidsplan gecontroleerd op 
inhoud en volledigheid en getoetst aan de hand van de praktijkobservatie. 
  
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het veldinstrument 

observatie pedagogische praktijk 4-12 jaar. 
  
 
Pedagogische praktijk 
 
Het volgende is onder andere geobserveerd ten aanzien van de pedagogische basisdoelen (waarbij 
de schuingedrukte tekst uit het veldinstrument is overgenomen en de tekst daarna een uitwerking 

daarvan is in zoals deze is geobserveerd in de praktijk): 
  
De kinderen worden in deze observatie 'X' genoemd. 
  
Emotionele veiligheid 
De beroepskrachten communiceren met de kinderen 

Respectvol contact 
De beroepskracht heeft korte gesprekje met de kinderen waarbij ze beide bijdragen aan de 
voortgang van het gesprek. 
Twee kinderen zijn buiten met de skelter aan het spelen. Een kind ziet de beroepskracht en zegt: 
"Oma 'J', wij gaan op vakantie". De beroepskracht zegt: "O, wat leuk, waar gaan jullie naar toe?' 
Het kind zegt dat ze naar België gaan en het gesprek gaat nog even verder. 
  

De beroepskrachten hebben een vertrouwde relatie met de kinderen 

Contact 
De beroepskracht laat merken dat ze de kinderen accepteert zoals ze zijn. Ze geeft complimentjes, 
maakt een grapje, heeft oogcontact en treedt bemoedigend op als een kind dat nodig heeft. 
  
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. De kinderen tonen hun emoties; blij, tevreden, nieuwsgierig en enthousiast. De 
kinderen zijn ontspannen bezig met hun activiteit. 
  
Kinderen hebben vaste beroepskrachten en bekende leeftijdsgenootjes om zich heen 
Vertrouwde gezichten medewerkers 

Er is sprake van continuïteit in het rooster van de beroepskrachten. 
De houder (tevens beroepskracht) geeft aan dat ze samen met haar dochter de vaste 

beroepskrachten op de groep zijn. 
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Persoonlijke competentie 
De beroepskrachten ondersteunen en stimuleren de ontwikkeling van (individuele) kinderen 
Doelgericht aanbod 
De beroepskracht geeft aan dat ze werken met een thema. Het thema waar ze net aan gaan 
beginnen is: 'Ziek en gezond'. Bij het thema doen ze activiteiten op allerlei gebied. Bijvoorbeeld 

creatief en spel. 
  
Steun bieden 
Een kind was met de kleine kralen aan het spelen en geeft aan dat de kralen op zijn. Ze weet niet 
waar de nieuwe kralen zijn. De beroepskracht zegt: "Zal ik nieuwe voor je pakken zodat je weer 
verder kunt?" 
  

Er is wederzijdse interactie tussen beroepskrachten en individuele kinderen 
Wederkerigheid 

De beroepskracht en kinderen waarderen elkaars aanwezigheid door samen te praten, naar elkaar 
te luisteren, plezier te maken en ervaringen te delen. Ieders inbreng draagt bij aan de wederzijdse 
relatie en interactie.  
  

Zelfredzaamheid 
De beroepskracht geeft aan dat ze het belangrijk vind om de kinderen het eerst allemaal zelf te 
laten proberen. Ze zal niet meteen in een situatie ingrijpen en het kinderen zoveel mogelijk zelf op 
laten lossen.  De kinderen gedragen zich redelijk zelfstandig en zelfverantwoordelijk bij het 
aangaan en uitvoeren van activiteiten. 
  
Kinderen hebben de mogelijkheid om (leer)ervaringen op te doen dankzij de groep, spelmateriaal, 

activiteitenaanbod en inrichting 
Buitenactiviteiten 
De kinderen gaan dagelijks naar buiten. Er is een hele ruime buitenspeelplaats met ruimte voor 

ontdekken en spelen. Er is spelmateriaal aanwezig dat aanzet tot individueel en gezamenlijk 
gebruik. De beroepskracht geeft aan dat kinderen niet verplicht, maar wel extra gestimuleerd 
worden om buiten te spelen. 
  

Passend aanbod 
De beroepskracht geeft aan dat ze het erg belangrijk vindt dat een kind zich in zijn eigen tempo 
kan ontwikkelen. 
  
  
Sociale competenties 

De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in hun onderlinge interactie 
Aanmoedigen onderling contact 
Een kind zit op de skelter en wil in het gras rijden. De beroepskracht zegt tegen een kind dat 

ernaast staat: "Doe maar duwen 'X', want ik weet niet of 'Y' het alleen kan". 
  
Regie voeren 
Een kind is aan het huilen en de beroepskracht gaat erheen. Op de vraag wat er aan de hand is 

zegt het kind dat het andere kind zijn sok nat heeft gemaakt. De beroepskracht zegt: "Als je dat 
niet wil, moet je dat tegen hem zeggen". Ze geeft het andere kind de mogelijkheid om het uit te 
leggen (hoor/wederhoor). Het blijkt dat hij, omdat hij een band ging tillen, er water uit de band bij 
de laars van het andere kind in kwam en zijn sok nat werd. 
  
Leren samenspelen 
De beroepskracht geeft aan dat ze de initiatieven voor samenspel in principe overlaat aan de 

kinderen zelf. Ze weet "wat de match" is tussen bepaalde kinderen en stimuleert de kinderen wel 
tot samen spel. 
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Overdracht van normen en waarden 
Afspraken, regels en omgangsvormen zijn herkenbaar aanwezig en worden toegepast. 
Uitleg en instructie 
De beroepskracht geeft aan dat ze het belangrijk vindt om uit te leggen waarom iets niet mag of 
kan. Ze neemt daar de tijd voor. 

  
Sociale oefenplaats 
Vorige week mochten de kinderen cup cakejes bakken en versieren. De beroepskracht geeft aan 
dat op deze manier de kinderen ook leren om te wachten tot ze aan de beurt zijn. "Jij mag straks 
een cup cake versieren". 
  
Fatsoensnormen 

De beroepskracht geeft aan dat ze het heel erg belangrijk vindt dat de kinderen respect hebben 
voor elkaar en voor de natuur. Dit is ook een visie van onze kinderopvang geeft ze aan. 

  
Conclusie: 
De houder draagt zorgt voor het waarborgen van de vier basisdoelen. 
 

Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Observaties 
 Pedagogisch beleidsplan 
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Personeel en groepen 

 
Dit domein belicht de inspectiebevindingen over het domein "Personeel en groepen". 

Er worden eisen gesteld aan het personeel, in dit domein wordt toegelicht of aan de eisen 
hieromtrent wordt voldaan. 
  
Tevens worden er eisen gesteld aan hoe de houder met de opvang in groepen dient om te gaan. 
De bevindingen over deze voorwaarden worden beschreven en beoordeeld. 
  

 
Verklaring omtrent het gedrag 
 

De beroepskracht die op 17 oktober 2017 aanwezig is, is in het bezit van een Verklaring Omtrent 
Gedrag (VOG) die voldoet aan de voorwaarden. 
 
 

Passende beroepskwalificatie 
 
De beroepskracht die op 17 oktober 2017 aanwezig is beschikt over een diploma conform cao 
kinderopvang. 
 
 
Opvang in groepen 

 
Tijdens de inspectie op 17 oktober 2017 zijn er 5 kinderen aanwezig. De houder geeft aan dat er 
maximaal 20 kinderen zijn. 

 
 
Beroepskracht-kindratio 

 
Tijdens de inspectie op 17 oktober 2017 zijn er 5 kinderen en 1 beroepskracht aanwezig. 
 
Conclusie: 
Er wordt voldaan aan de onderzochte voorwaarden binnen het domein 'Personeel en groepen". 
 
Gebruikte bronnen: 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Observaties 
 Diploma beroepskracht 

 Verklaringen omtrent het gedrag 
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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) 

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) 

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 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 : St. kinderopvang de Speelweide 

Website : http://www.despeelweide.com 
Aantal kindplaatsen : 20 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Stichting Kinderopvang de Speelweide 
Adres houder : Steenderenseweg 25 

Postcode en plaats : 7255 KC Hengelo (Gld) 

Website : www.despeelweide.com 
KvK nummer : 09152627 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Noord-  en Oost-Gelderland 
Adres : Postbus 3 
Postcode en plaats : 7200 AA Zutphen 

Telefoonnummer : 088-4433000 
Onderzoek uitgevoerd door :  R. Hanskamp 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Bronckhorst 
Adres : Postbus 200 
Postcode en plaats : 7255 ZJ HENGELO GLD 

 
Planning 
Datum inspectie : 17-10-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 03-11-2017 
Zienswijze houder : 06-11-2017 
Vaststelling inspectierapport : 07-11-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 08-11-2017 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 08-11-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 13-11-2017 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

Hierbij de zienswijze als houder van St. kinderopvang de Speelweide. 
Op de dag van de inspectie was het herfstvakantie. Niet alle kinderen maken gebruik van de 
vakantieopvang, dus was het aantal kinderen beperkt, maar een gezellig groepje. 

  
met vriendelijke groet, 
 
A. Aalderink-Wentink 
St. kinderopvang de Speelweide 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


