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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.
In dit onderzoek is op grond van de bevindingen bij voorgaande inspecties, een beperkt aantal
kwaliteitseisen onderzocht. Dat zijn de volgende:

de eisen aan het personeel;

de opvang in groepen;

de beroepskracht-kind-ratio;

de pedagogische kwaliteit.
Beschouwing
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over BSO de
Wizard en de inspectiegeschiedenis, volgen de bevindingen op hoofdlijnen. Deze worden elders in
het rapport uitgewerkt.
Feiten over BSO de Wizard
BSO de Wizard is gesitueerd in de gelijknamige basisschool en is onderdeel van de Company. Er is
ruimte voor 60 kinderen. In de praktijk zijn er vaak niet meer dan 40 kinderen. Er zijn 2 ruimtes
beschikbaar die gebruikt worden door 2 verschillende groepen. Een groep oudere kinderen en een
groep jongere kinderen. Daarnaast is er een ruimte beschikbaar voor spel en activiteit, genaamd
de Loft.
Buiten is er een groot schoolplein beschikbaar en daarnaast nog een ander terrein, waar
voornamelijk onder begeleiding gespeeld wordt.
Inspectiegeschiedenis
13-11-2014: Inspectie voor registratie, advies registreren
12-02-2015: Inspectie na registratie, geen tekortkomingen
07-03-2016: Jaarlijks onderzoek, geen tekortkomingen
Bevindingen op hoofdlijnen
Tijdens deze inspectie zijn geen tekortkomingen geconstateerd.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Tijdens het inspectiebezoek is de pedagogische praktijk getoetst in theorie en in de praktijk.
Bij de observatie van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het
Veldinstrument observatie kindercentrum (januari 2015). Daarin staan specifieke aspecten waarop
wordt geobserveerd.
Het observatie-instrument bevat voor elke voorwaarde indicatoren. Deze worden gebruikt bij het
beschrijven van de pedagogische praktijk.

Pedagogische praktijk
Uitvoering pedagogisch beleidsplan
De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de voor BSO de Wizard kenmerkende visie op
de omgang met kinderen is beschreven. Uit een gesprek met de beroepskrachten blijkt dat zij goed
op de hoogte zijn van het beleid en daarnaar handelen. Dit kwam ook tot uiting tijdens de
observatie op de groep.
Emotionele veiligheid
Indicator: Er heerst een ontspannen, open sfeer in de groep.
Observatie:
De kinderen voelen zich zichtbaar op hun gemak, zowel buiten op het grote speelterrein, oud en
jong door elkaar, als ook binnen in kleinere groepen, tijdens activiteiten. Een open sfeer, waarin
kinderen laagdrempelig contact zoeken met de beroepskrachten. Ze vragen hulp, bevestiging en
ook zoeken ze elkaar veel op, zonder kinderen uit te sluiten.
Persoonlijke competentie
Indicator: De beroepskrachten ondersteunen en stimuleren de ontwikkeling van (individuele)
kinderen.
Observatie:
Er is aanbod van activiteiten. Kinderen kunnen hier laagdrempelig aan deelnemen, maar niets
moet. Er wordt veel aangeboden binnen. Passend voor de leeftijd. De grotere kinderen doen
andere dingen dan de kleinere kinderen. Zo is de groepsverdeling ook. Beroepskrachten
ondersteunen bij de activiteiten. Ze lopen rond, geven aanwijzingen, gaan bij de kinderen zitten
om te helpen of uitleg te geven. Maar relaxen met een boekje mag ook. Daar is ruimte voor.
Sociale competentie
Indicator: De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in hun onderlinge interactie.
Observatie:
De beroepskrachten moedigen interactie tussen leeftijds- en/of groepsgenootjes aan. Zij helpen de
kinderen om contact met elkaar te maken. Zij bieden spel aan dat aanzet tot overleg, afstemmen,
elkaar helpen, emoties delen, van elkaar leren.
Overdracht van normen en waarden
Indicator: Beroepskrachten vervullen een voorbeeldfunctie in spreken en handelen.
Observatie:
De beroepskrachten bewegen zich tussen de kinderen, zijn niet vooral op zichzelf en collega's
gericht, maar zoeken veel contact met de kinderen. Ze gaan respectvol met elkaar en met de
kinderen om. In doen en laten en spreken geven ze het goede voorbeeld. Kinderen moeten soms
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aangesproken worden op gedrag, maar dit gebeurd ook weer op een nette en duidelijke manier.
Kinderen weten waar ze aan toe zijn.
Conclusie
Op BSO de Wizard voldoet de pedagogische praktijk aan de voorwaarden uit de Wet kinderopvang.
Gebruikte bronnen:

Interview (beroepskrachten)

Observaties

Website

Pedagogisch werkplan (nov 2016)
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Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag
De beroepskrachten die werkzaam zijn bij BSO de Wizard hebben een geldige verklaring omtrent
het gedrag.
Passende beroepskwalificatie
De beroepskrachten die werkzaam zijn bij BSO de Wizard beschikken over een passende
beroepskwalificatie zoals in de cao kinderopvang is opgenomen.
Opvang in groepen
Er zijn 2 groepen. De verdeling is op basis van leeftijd. In 1 groepsruimte zitten maximaal 20
kinderen in de leeftijd van 4-6 jaar. In de andere groep zitten maximaal 20 kinderen van 7-12 jaar.
Dit zijn geen keiharde scheidingen. Er wordt gekeken naar het kind. Wanneer het kind er aan toe is
om over te gaan naar de oudere kinderen, dan is dat het moment en niet zo zeer een harde
leeftijdsgrens. Als de kinderen binnen spelen, spelen ze ook vooral op hun eigen groep, met
leeftijdsgenoten. Deze verdeling wordt strikter gehanteerd sinds een aantal maanden en dat heeft
volgens de beroepskrachten een positieve uitwerking op de kinderen.
Conclusie
De opvang in groepen voldoet aan de voorwaarden uit de Wet kinderopvang.
Beroepskracht-kindratio
De beroepskracht-kindratio is gecontroleerd op een aantal dagen op beide groepen. Dit is gedaan
middels de kindplanning en de personeelsplanning.
Conclusie
De beroepskracht-kindratio is conform de Wet kinderopvang.
Gebruikte bronnen:

Interview (beroepskrachten)

Observaties

Verklaringen omtrent het gedrag

Diploma's beroepskrachten

Plaatsingslijsten

Presentielijsten

Personeelsrooster
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Overzicht getoetste 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.
(art 1.50 lid 3 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 op dat moment niet ouder dan twee
maanden.
(art 1.50 lid 4 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)

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
Aantal kindplaatsen

: De Wizard
: 60

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

:
:
:
:
:
:

De Company Deventer B.V.
Doornenburg 201
7423BE Deventer
www.de-company.nl
08203056
Ja

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

:
:
:
:
:

GGD IJsselland
Postbus 1453
8001BL ZWOLLE
038-4 281 686
A. de Boer

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Deventer
: Postbus 5000
: 7400GC DEVENTER

Gegevens toezicht

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

:
:
:
:
:
:

20-06-2017
27-06-2017
27-06-2017
27-06-2017
28-06-2017
28-06-2017

: 12-07-2017
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
De houder gaat akkoord met de inhoud van dit rapport.
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