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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.

De buitenschoolse opvang (BSO) heeft een verkorte praktijkinspectie gehad. Niet alle voorwaarden 
zijn beoordeeld. Er is gekeken naar de pedagogische praktijk, pedagogisch plan, de groepen en 
beroepskracht-kindratio (BKR), de personeelsgegevens en een item uit het ouderrecht.

Beschouwing
In de beschouwing staan de resultaten van het uitgevoerde onderzoek. Na de feiten over de 
buitenschoolse opvang (BSO) en de inspectiegeschiedenis, volgen de bevindingen op hoofdlijnen. 
Deze bevindingen worden elders in het rapport per domein verder uitgewerkt.

Feiten over buitenschoolse opvang Harten Troef
BSO Harten Troef is gevestigd aan de Hooiweg in Deil. Dit is tevens het adres van Manege 
Hartenhoeve. De BSO heeft haar groepsruimte boven één van de schuren op het terrein van de 
manege. De ruimte is ruim en kindvriendelijk ingericht. Zowel de BSO als de manege zijn van 
dezelfde houder.
De kinderen van de BSO kunnen gebruik maken van de activiteiten op de manege (zoals o.a. paard 
en pony rijlessen).
De BSO stond tijdens het onderzoek nog met 16 kindplaatsen geregistreerd in het Landelijk 
Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LKRP). Echter, gemeente Geldermalsen zal dit op 
korte termijn aanpassen naar 45, het aantal dat vorig jaar is aangevraagd en waar een positief 
advies over is uitgegeven.

Inspectiegeschiedenis
juli 2013; regulier onderzoek (negatief advies voor opname LKRP)
november 2013; onderzoek na registratie (handhaving op incorrecte informatie op website houder)
maart 2014; nader onderzoek (geen handhaving)
november 2014; jaarlijks onderzoek (handhaving op informatie voor ouders; tijdig versturen 
klachtenjaarverslag)
augustus 2015; jaarlijks onderzoek (geen handhaving)

Bevindingen op hoofdlijnen
Tijdens het jaarlijks onderzoek op 30 mei 2016 blijkt dat Harten Troef voldoet aan de onderzochte 
voorwaarden van de Wet kinderopvang.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.

Houder is aangesloten bij de Geschillencommissie per 1-1-2016; in het Landelijk Register 
Kinderopvang en Peuterspeelzalen (en bij de 'Gegevens voorziening' in dit inspectierapport) is deze 
aansluiting nog niet weergegeven.
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Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat

De pedagogische praktijk is beoordeeld op vijf aspecten: de koppeling van het handelen in de 
praktijk met het vastgestelde pedagogisch beleid en het waarborgen van de vier pedagogische 
basisdoelen uit de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

Het handelen van de pedagogisch medewerkers met betrekking tot de vier pedagogische 
basisdoelen uit de Wet kinderopvang wordt beschreven aan de hand van observatie-items uit het 
Veldinstrument (deze items staan schuin gedrukt in de tekst). De beschrijvingen betreffen enkele 
voorbeelden uit de praktijk en zijn geen volledige weergave van de praktijk.

Pedagogische praktijk

Uitvoering pedagogisch beleidsplan 
Uit de praktijkobservatie valt op te maken dat de beroepskrachten werken volgens de 
pedagogische uitgangspunten zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan en werkplan.

Pedagogische praktijk
De observatie vond in de middag plaats. Er waren 28 kinderen aanwezig, 3 vaste beroepskrachten 
en 4 stagiaires.

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid.
De beroepskrachten communiceren met de kinderen. 
De beroepskrachten hebben een vertrouwde relatie met de kinderen.

Observatie:
Bij binnenkomst zat een grote groep kinderen aan tafel met lego te spelen. Het was net na 
schooltijd en kinderen kwamen in kleine groepjes binnen. Op het moment dat veel kinderen binnen 
zijn, gaat een groep wat eten en drinken. Kinderen komen op verschillende tijden binnen en 
wachten niet op elkaar. Daarvoor zit er teveel tijd tussen. Beroepskrachten bespreken de middag. 
Wat staat er gepland en wat willen kinderen gaan doen?
Daarna wordt de kinderen die al aan tafel zitten, gevraagd wat ze die dag hebben gedaan op 
school. Kinderen krijgen allemaal de kans om hun verhaal te doen. Beroepskrachten luisteren 
geïnteresseerd en gaan, door het stellen van open vragen, in op de verhalen van de 
kinderen. Kinderen voelen zich vertrouwd genoeg om hun verhaal te doen.

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot 
ontwikkeling van persoonlijke competentie te komen.
Er is wederzijdse interactie tussen beroepskrachten en individuele kinderen.
De beroepskrachten ondersteunen en stimuleren de ontwikkeling van (individuele) kinderen.

Observatie:
Op de BSO wordt gewerkt met een basisprogramma. Hierin wordt een gemiddelde middag 
beschreven. Kinderen mogen tot 15.50 uur een activiteit kiezen. Dit kan zowel binnen als buiten. 
Daarna worden de kinderen verdeeld over verschillende groepen. Iedere beroepskracht heeft een 
eigen groep. Iedere beroepskracht bespreekt met de groep wat zij willen gaan doen. Sommige 
groepen hebben een vast programma op vaste dagen omdat zij gebruik maken van de 
mogelijkheid om paardrijlessen af te nemen van de manege waar de BSO gevestigd is. Zowel 
binnen als buiten zijn voldoende materialen aanwezig om kinderen uit te dagen en hun 
ontwikkeling te stimuleren.

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot 
ontwikkeling van sociale competentie te komen.
De kinderen zijn deel van de groep.
De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in hun onderlinge relatie.

Observatie:
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Doordat de kinderen ingedeeld worden in vaste groepen, worden ze automatisch onderdeel van 
een groep. De beroepskrachten houden zich in hun eigen groep bezig met de kinderen en 
begeleiden de activiteiten indien nodig. Later in de middag, rond half 6 gaan de kinderen vrij 
spelen. Er blijven dan een aantal beroepskrachten binnen en er gaan er wat mee naar buiten.

De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden. 
Afspraken, regels en omgangsvormen zijn herkenbaar aanwezig en worden toegepast. 
Beroepskrachten vervullen een voorbeeldfunctie in spreken en handelen.

Observatie:
In het basisprogramma dat beroepskrachten gebruiken, wordt onderaan een lijst beschreven met 
belangrijke basis afspraken. Dit zijn omgangsafspraken; bv. We zijn aardig voor de mensen om ons 
heen en behandelen elkaar met respect. We dragen zorg voor de aarde en de natuur. We gaan 
zorgvuldig met spullen om en gebruiken ze waar ze voor bedoelt zijn.
Bij binnenkomst is zichtbaar dat kinderen een aantal regels vanzelf uitvoeren; schoenen worden 
beneden uitgedaan, jassen worden opgehangen en handen worden gewassen.

Conclusie: houder voldoet aan de voorwaarden van de Pedagogisch klimaat.

Gebruikte bronnen:
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder)
 Interview anderen (beroepskracht)
 Observaties (interactie op de groep met de kinderen)
 Pedagogisch werkplan (versie 2015)
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Personeel en groepen

Binnen dit domein zijn de beroepskrachten, evt. stagiaires en vrijwilligers gecontroleerd op een 
passende beroepskwalificatie en een geldige verklaring omtrent het gedrag (VOG). Tevens is de 
opvang in groepen en de beroepskracht-kindratio beoordeeld.

Verklaring omtrent het gedrag

Tijdens een steekproef zijn de verklaringen omtrent het gedrag (VOG's) van de aanwezige 
stagiaires getoetst. Deze waren in orde. Er was geen aanleiding om dit onderzoek verder uit te 
breiden. De VOG's van de aanwezige beroepskrachten waren tijdens het jaarlijkse onderzoek van 
2015 getoetst. Deze waren destijds in orde. Er zijn geen personeelswisselingen geweest in het 
afgelopen jaar.

Passende beroepskwalificatie

Ook de beroepskwalificaties van de vaste beroepskrachten zijn vorig jaar tijdens het jaarlijks 
onderzoek beoordeeld en in orde bevonden.

Opvang in groepen

Op de Harten Troef worden momenteel maximaal 30 kinderen opgevangen in de leeftijd van 4 tot 
13 jaar. Deze worden verdeeld over 2 basisgroepen; één van 20 en één van 10 kinderen.

Beroepskracht-kindratio

Ten tijde van het jaarlijkse onderzoek waren er 28 kinderen aanwezig, verdeeld over 2 
basisgroepen. Er waren 3 vaste beroepskrachten aanwezig en 4 stagiaires.

Conclusie: de houder voldoet aan de voorwaarden van Personeel en groepen.

Gebruikte bronnen:
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder)
 Interview anderen (beroepskracht)


Verklaringen omtrent het gedrag (VOG's van de stagiaires, via de mail van manager 
ontvangen.)

 Presentielijsten (ingezien op de groep)
 Personeelsrooster (ingezien op de groep)
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Ouderrecht

Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'Ouderrecht'. Per aspect worden 
eerst de bevindingen beschreven over de BSO. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke 
criteria.

Informatie

De informatie op de website van de BSO kwam niet overeen met de praktijk en met hetgeen 
beschreven was in het pedagogisch beleidsplan. Binnen de BSO worden op het moment maximaal 
30 kinderen opgevangen. Dit wordt beschreven in het beleidsplan. Op de website van de BSO staat 
dat er maximaal 15 kinderen worden opgevangen.

Bij navraag bleek dit te gaan om een verouderde situatie. Dat wat in het beleidsplan vermeld staat, 
is correct. Hierover is overleg en overreding toegepast. Houder heeft in deze periode de tekst op de 
site aangepast van maximaal 15 naar maximaal 30 kindplaatsen.

Tevens had houder de overstap van de Klachtenkamer naar de geschillencommissie nog niet 
aangepast in het pedagogisch beleidsplan en op de website. Ook hierover is overleg en overreding 
toegepast. Binnen deze periode heeft houder ook deze informatie aangepast. Ouders kunnen de 
juiste versie van de klachtenregeling via de site inzien.

Conclusie: houder voldoet aan de voorwaarden van Ouderrecht.

Gebruikte bronnen:
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder)
 Interview anderen (beroepskracht)
 Informatiemateriaal voor ouders (website; pedagogisch beleidsplan; klachtenreglement)
 Website (www.bsohartentroef.nl)
 Klachtenregeling (ingezien op de website van de BSO)
 LRKP
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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.
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht, 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 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 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)



9 van 11
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 30-05-2016
Harten Troef te DEIL

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)

Ouderrecht

Informatie

De houder informeert ouders en een ieder die daarom verzoekt over het te voeren beleid.
(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De houder brengt de klachtenregeling, alsmede wijzigingen daarvan, op passende wijze onder de 
aandacht van ouders.
(art 1.57b lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)



10 van 11
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 30-05-2016
Harten Troef te DEIL

Gegevens voorziening

Opvanggegevens
Naam voorziening : Harten Troef
Aantal kindplaatsen : 16

Gegevens houder
Naam houder : H.M. van Harten
Adres houder : Hooiweg 5
Postcode en plaats : 4158LE DEIL
KvK nummer : 50118439
Aansluiting geschillencommissie : Nee

Gegevens toezicht

Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD : GGD Gelderland-Zuid
Adres : Postbus 1120
Postcode en plaats : 6501BC Nijmegen
Telefoonnummer : 088 - 144 71 44
Onderzoek uitgevoerd door : M. Ross

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente : Geldermalsen
Adres : Postbus 112
Postcode en plaats : 4190CC Geldermalsen

Planning
Datum inspectie : 30-05-2016
Opstellen concept inspectierapport : 07-06-2016
Zienswijze houder : Niet van toepassing
Vaststelling inspectierapport : 15-06-2016
Verzenden inspectierapport naar houder : 15-06-2016
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente

: 15-06-2016

Openbaar maken inspectierapport : 29-06-2016



11 van 11
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 30-05-2016
Harten Troef te DEIL

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.


