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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 het kader van risicogestuurd toezicht heeft dit onderzoek zich beperkt tot de kernzaken uit de 
Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 

 
Beschouwing 
In de beschouwing staan de resultaten van de uitgevoerde inspecties. Na de feiten over het 
kindercentrum en de inspectiegeschiedenis, volgen de bevindingen op hoofdlijnen. Deze 
bevindingen worden elders in het rapport per domein verder uitgewerkt. 
  
Feiten over dit kindercentrum 
Kindercentrum Beestenboel is gevestigd bij een boerderij. Op de benedenverdieping is ruimte voor 
2 groepen dagverblijf en de bovenverdieping biedt ruimte aan de buitenschoolse opvang en een 
peuteropvanggroep. 
   
Inspectiegeschiedenis 
Bij de inspectie in 2014, 2015 en 2016 werd aan alle getoetste voorwaarden voldaan 
  
Bevindingen huidige inspectie 
Wederom wordt aan alle getoetste voorwaarden voldaan. 

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Bij de observatie van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het 
veldinstrument observatie pedagogische praktijk 4-12 jaar (versie 20141215). Daarin staan 
specifieke aspecten waarop wordt geobserveerd. 
  
 
Pedagogische praktijk 
 
Uit de gesprekken met de beroepskrachten blijkt dat zij op de hoogte zijn van het pedagogisch 
beleid. Dit komt ook tot uiting tijdens de observatie. Ter illustratie van het oordeel worden door de 
toezichthouder twee of meer van de basisdoelen toegelicht met een voorbeeld. Bij het beoordelen 
van de observaties is uitgegaan van de vier basisdoelen uit de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen, waaraan de pedagogische praktijk minimaal moet voldoen, namelijk; het 
waarborgen van de emotionele veiligheid, het ontwikkelen van sociale en persoonlijke competentie 
en overdracht van normen en waarden. 
  
Emotionele veiligheid 
Respectvol contact 
De beroepskracht heeft gesprekjes met de kinderen waarbij beiden bijdragen aan de voortgang en 
inhoud van het gesprek. 
Observatie 
Er zijn deze middag 5 kinderen aanwezig. De beroepskracht heeft net de kinderen van school 
gehaald en na het handen wassen gaat men aan tafel om iets te eten en te drinken. De 
beroepskracht neemt de dag door met de kinderen. De beroepskracht luistert naar de verhalen van 
de kinderen, vraagt belangstellend door en betrekt ook de andere kinderen in het gesprek. 
  
Persoonlijke competentie 
Privacy 
De beroepskrachten en de inrichting van de ruimtes maken het mogelijk dat kinderen privacy 
zoeken in een rustig deel van de groepsruimte. 
Observatie 
De BSO heeft 3 ruimtes ter beschikking. De ene ruimte heeft twee grote tafels met banken 
waaraan gezamenlijke activiteiten plaatsvinden en geknutseld kan worden. Een andere ruimte waar 
gebouwd, verkleed en drukker spel mogelijk is. In de derde ruimte staat een grote bank, een 
boekenrek en een tv. 
  
Sociale competentie 
Samen spelen samen leren 
De beroepskracht zet gerichte activiteiten en materialen in om kinderen te laten samenspelen. 
Observatie 
Tijdens het eet- en drinkmoment wordt afgesproken dat men naar buiten gaat. Maar eerst moet er 
opgeruimd worden. De kinderen willen meehelpen en de beroepskracht verdeeld de taken: tafel 
afnemen, vloer vegen, afwassen, afdrogen. Als alles klaar is gaat de groep naar het schoolplein dat 
aan de overkant van het kindercentrum ligt. Na het spelen worden, zoals iedere middag, de dieren 
verzorgd. Er zijn schapen, kippen en een konijn. 
  
Overdracht normen en waarden 
Voorbeeldfunctie 
De beroepskracht geeft het goede voorbeeld in sociale vaardigheden in de omgang met kinderen: 
zij luistert, is behulpzaam, leeft mee en is vriendelijk. 
  
Conclusie: de voorwaarden behorende bij de pedagogische praktijk worden voldoende 
gewaarborgd. 
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Gebruikte bronnen: 
 Interview (Beroepskracht) 
 Observaties 
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Personeel en groepen 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'Personeel en groepen'. Per aspect 
worden eerst de gegevens beschreven over het kindercentrum. Daarna volgt een oordeel op basis 
van de wettelijke criteria. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
De verklaring omtrent het gedrag van een beroepskracht en twee stagiaires die sinds de vorige 
inspectie op deze locatie werkzaam zijn, zijn beoordeeld en akkoord bevonden. 
  
De VOG's van de overige medewerkers zijn bij een eerdere inspectie reeds beoordeeld. 
 
 
Passende beroepskwalificatie 
 
Van de beroepskracht die sinds de vorige inspectie op deze locatie in dienst is getreden is het 
diploma beoordeeld. 
  
De overige diploma's zijn reeds bij een eerdere inspectie beoordeeld en akkoord bevonden. 
 
 
Opvang in groepen 
 
Er worden momenteel tot maximaal 10 kinderen opgevangen in de leeftijd van 4-12 jaar. 
Zij worden opgevangen door 1 beroepskracht. Op de dag van inspectie waren 5 kinderen aanwezig. 
  
Conclusie: de opvang voldoet aan de eisen voor opvang in groepen. 
 
 
Beroepskracht-kindratio 
 
Op de dag van inspectie werd aan de beroepskracht- kindratio voldaan. Er waren 5 kinderen 
aanwezig in de leeftijd van 4-12 jaar. Zij werden begeleid door één beroepskracht. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (Beroepskracht) 
 Observaties 
 Verklaringen omtrent het gedrag 
 Diploma's beroepskrachten 
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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) 

De verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger is niet ouder dan 
twee jaar. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 en 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 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 : De Beestenboel 
Website : http://www.kinderopvangdebeestenboel.nl 
Aantal kindplaatsen : 22 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Nicole ten Berge 
Adres houder : Voormors 20 
Postcode en plaats : 7468HA Enter 
KvK nummer : 57632847 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Twente 
Adres : Postbus 1400 
Postcode en plaats : 7500BK ENSCHEDE 
Telefoonnummer : 053-4876700 
Onderzoek uitgevoerd door :  Christiane Brouwer 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Hof van Twente 
Adres : Postbus 54 
Postcode en plaats : 7470AB GOOR 
 
Planning 
Datum inspectie : 07-03-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 08-03-2017 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 10-03-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 10-03-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 10-03-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 31-03-2017 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen. 
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