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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. 
 
Het kindercentrum heeft een verkorte praktijkinspectie gehad. Niet alle wettelijke eisen zijn 
beoordeeld. 

  
Het onderzoek heeft zich gericht op voorwaarden uit: 
 de pedagogische praktijk; 
 de verklaring omtrent het gedrag; 
 de beroepskwalificatie; 
 opvang in groepen. 

 
Beschouwing 

De beschouwing bevat een samenvatting van de bevindingen. Een verdere uitwerking wordt elders 

in dit rapport beschreven. 
  
Korte beschrijving van het kindercentrum 
BSO Hartentroef is gevestigd op het terrein van manege Hartenhoeve aan de Hooiweg in Deil. De 
BSO heeft haar eigen groepsruimte boven een deel van de stallen. De BSO werkt samen met de 

manege en biedt bijvoorbeeld ook de mogelijkheid voor rijlessen aan. Tevens wordt er op locatie 
samengewerkt met mensen met een beperking. 
Er wordt momenteel opvang geboden aan maximaal 30 kinderen op de maandag, dinsdag en 
donderdag. De locatie is met 45 kindplaatsen opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang 
en Peuterspeelzalen (LRKP). 
  
Inspectiegeschiedenis 

In de afgelopen drie inspectiejaren heeft handhaving plaatsgevonden op de volgende wettelijke 
eisen:  
 voorwaarde uit Ouderrecht (jaarlijks onderzoek november 2014) 
Het handhavingsbeleid van de gemeente heeft geleid tot de gewenste resultaten. 
  

Bevindingen op hoofdlijnen 
Naar aanleiding van het onderzoek dat plaatsvond op donderdag 13 juli jl., is geconstateerd dat de 

locatie voldoet aan de getoetste voorwaarden. 

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

 

Pedagogisch klimaat 

 
  
 
Pedagogische praktijk 
 

De pedagogische praktijk is beoordeeld door middel van observatie en interview. 
  
Voor de observatie is gebruik gemaakt van het Veldinstrument observatie pedagogische praktijk (0 
tot 4 jaar en 4 tot 12 jaar) van GGD GHOR Nederland (januari 2015). Er is getoetst op vijf 
aspecten: de uitvoering van het pedagogisch beleid van het kindercentrum en het waarborgen van 
de vier pedagogische basisdoelen uit de Wet kinderopvang en peuterspeelzalen. De bevindingen 

worden weergegeven aan de hand van observatie-items uit het Veldinstrument (schuin gedrukt) en 

voorbeelden uit de waargenomen praktijk. 
  
Uitvoering pedagogisch beleidsplan 
De beroepskrachten werken in de praktijk volgens de pedagogische uitgangspunten zoals 
beschreven in het beleidsplan. Het beleidsplan geeft aan dat kinderen gebruik mogen maken van 
diverse activiteiten op zowel de BSO als de manege. Op de dag van de inspectie waren er kinderen 
die actief bezig waren in het ponykamp en in het survivalkamp. 

  
Pedagogische praktijk 
De observatie vond plaats op een donderdagochtend. Er waren acht BSO kinderen, 30 kinderen op 
bezoek en 4 beroepskrachten aanwezig. 
  
De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid. 

Gedurende de observaties is de emotionele veiligheid voldoende gewaarborgd. 
  
Kinderen hebben vaste beroepskrachten en bekende leeftijdsgenootjes om zich heen. De 

beroepskrachten communiceren met de kinderen. Er heerst een ontspannen, open sfeer in de 
groep. 
  
Steun krijgen 

  
De meeste kinderen laten zich enthousiast maken en motiveren door de beroepskrachten; zij 
reageren op initiatieven van de beroepskracht. De meeste kinderen zijn rustig en ontspannen in 
het contact met de beroepskrachten. De kinderen schakelen de beroepskrachten in als ze hulp of 
steun nodig hebben. 
  
Observatie: 

Beroepskrachten hebben voor de zomervakantie een draaiboek gemaakt met allerlei activiteiten 
voor de BSO kinderen (o.a. knutselactiviteiten, sportmogelijkheden, paardenprogramma). Buiten 
de activiteiten op de groep konden kinderen zich aanmelden voor een ponykamp in de manege en 
een survivalkamp.  
Bij binnenkomst zat een grote groep kinderen aan tafel. Zij gingen een fotolijst knutselen en 
hadden er zichtbaar zin in. Beroepskracht vertelt enthousiast aan de kinderen wat ze allemaal 

kunnen gaan doen en helpt daar waar nodig. 
In de manege waren een aantal kinderen met rijlessen bezig. Ook deze kinderen waren enthousiast 
en ontspannen bezig. 
Achter de manege was het survivalkamp (indianenkamp). Beroepskrachten betrokken de kinderen 
actief bij het spel. Kinderen hadden het goed naar hun zin.  
  
De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot 

ontwikkeling van persoonlijke competentie te komen. 
Gedurende de observaties is de persoonlijke competentie voldoende gewaarborgd. 
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Er is wederzijdse interactie tussen beroepskrachten en individuele kinderen. Kinderen hebben de 
mogelijkheid om (leer) ervaringen op te doen dankzij de groep, spelmateriaal, activiteitenaanbod 

en inrichting. 
  
Doelgericht aanbod  

  
De beroepskrachten organiseren en benutten het programma voor uitdaging, stimulans, avontuur 
en plezier. Kinderen krijgen de kans om zichzelf en elkaars kunnen te ontdekken.  
De beroepskrachten plannen ‘speelwerkactiviteiten’ met een doel (bijv. fantasie- en rollenspel, 
ontdekken, sport, natuur). Er is aandacht voor en overleg over kwaliteit en niveau van spel, zowel 
op groepsniveau als voor individuele kinderen. 
  

Observatie: 
Al het aanbod in de vakantie is erop gericht dat kinderen het naar hun zin hebben en ondertussen 
de mogelijkheid krijgen om te ontdekken. Binnen het ponykamp is dit o.a. omgaan met dieren en 
samenwerken met elkaar. Bij het survivalkamp leren de kinderen buiten praktische dingen zoals 
timmeren/bouwen, vuurtje maken en eten maken. Tevens wordt er gebruik gemaakt van de 
fantasie van de kinderen in relatie tot rollenspellen en speelt het omgaan met de natuur in alles 

een belangrijke rol. Beroepskracht gaf aan dat het ontdekken van wat kinderen eigenlijk allemaal 

zelf kunnen een belangrijk aspect is.   
   
De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot 
ontwikkeling van sociale competentie te komen. 
Gedurende de observaties is de sociale competentie voldoende gewaarborgd. 
  

De kinderen zijn deel van de groep. De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in hun 
onderlinge relatie. 
  
Eigenheid 
  
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 om sociale contacten met elkaar aan te gaan. 
  
Observatie: 

Voor de zomervakantie is in eerste instantie gekeken naar het aantal BSO kinderen dat zich 
aangemeld had. Op basis daarvan is gekeken hoeveel andere kinderen zich konden aanmelden en 

of dit binnen de groep zou werken. Er wordt veel aandacht gegeven aan de wensen van de 
individuele kinderen en aan de sfeer in de groep. Beroepskrachten zijn voortdurend met de 
kinderen bezig. 
  
De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden. 
Gedurende de observaties is de overdracht van waarden en normen voldoende gewaarborgd. 
  

Afspraken, regels en omgangsvormen zijn herkenbaar aanwezig en worden toegepast. 
Beroepskrachten vervullen een voorbeeldfunctie in spreken en handelen. 
  
Grenzen en afspraken 
  
De beroepskrachten leggen uit waarom afspraken, regels en omgangsvormen belangrijk zijn. Het is 
voor kinderen duidelijk wat de consequenties zijn als zij de afspraken negeren of overtreden. 

Kinderen worden betrokken bij en hebben invloed op het opstellen en evalueren van (een aantal) 
regels en afspraken. 

  
Observatie: 
Beroepskracht legt uit hoe belangrijk het is dat kinderen regelmatig weer even te horen krijgen 
waar de grenzen liggen en aan welke regels zij zich moeten houden. Op de BSO is veel mogelijk en 

worden de kinderen gestimuleerd om zelfstandig te spelen. Maar gezien alle extra voorzieningen op 
de locatie (manege, zorgwerk) is de aandacht voor veiligheid en gezondheid een steeds 
terugkerend onderwerp dat met de kinderen besproken wordt. 
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Personeel en groepen 

 
  

 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
De verklaringen omtrent het gedrag van de aanwezige beroepskrachten zijn tijdens het onderzoek 
beoordeeld. Deze waren in orde. 
 

 
Passende beroepskwalificatie 
 
Tevens zijn de beroepskwalificaties van de aanwezige beroepskrachten getoetst. Ook deze waren in 
orde. 
 
 

Opvang in groepen 

 
De opvang vindt plaats in twee basisgroepen; de groep Zeebrafjes van 10 kinderen en de groep 
Oliaardjes van 20 kinderen. De leeftijd van de kinderen is van 4 jaar tot de leeftijd waarop het 
basisonderwijs voor die kinderen eindigt. 
 
 

Beroepskracht-kindratio 
 
Ten tijde van de inspectie waren er acht BSO kinderen aanwezig. Tevens waren er 30 kinderen op 
bezoek. Er waren vier beroepskrachten aanwezig op de groep. 
 
De beroepskracht-kindratio voldeed ten tijde van de inspectie. 

 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (beroepskrachten) 
 Verklaringen omtrent het gedrag (aanwezige beroepskrachten) 
 Diploma's beroepskrachten (aanwezige beroepskrachten) 

 Presentielijsten (d.d. 13-7-2017) 
 Personeelsrooster (d.d. 13-7-2017) 
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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) 

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 : Harten Troef 

Aantal kindplaatsen : 45 
 
Gegevens houder 
Naam houder : H.M. van Harten 
Adres houder : Hooiweg 5 
Postcode en plaats : 4158LE Deil 

KvK nummer : 50118439 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

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 : 13-07-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 24-07-2017 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 15-08-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 15-08-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 15-08-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 29-08-2017 
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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. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


