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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 4 augustus 2016 is Eigenwijsjerijk in opdracht van de gemeente Winterswijk bezocht voor een
jaarlijks 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
BSO Eigenwijsjerijk is gevestigd in een oud, karakteristiek schoolgebouw. In dit schoolgebouw zijn
de BSO en het KDV gevestigd. De locatie aan de Schoolstraat heeft twee verticale stamgroepen,
Wijsjesrijk en Eigenrijk.
De houder is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op deze locatie.
Inspectiegeschiedenis:
2014: Er zijn tekortkomingen op het onderdelen pedagogisch beleidsplan ( bij de aanwezigheid van
1 beroepskracht in het kindercentrum ), de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid (
personen welke werkzaam zijn in de organisatie kunnen kennis nemen van de vastgestelde risicoinventarisatie ) en ouderrecht ( klachtenjaarverslag aanleveren voor 1 juni ).
2015: Geen handhaving
Bevindingen:
Bij het inspectiebezoek van 2016 zijn geen overtredingen geconstateerd.

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.

Pedagogische praktijk
De pedagogische praktijk voldoet aan de eisen.
Om een helder beeld te krijgen van beleid, visie en praktijk is een observatie uitgevoerd.
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het
Veldinstrument observatie pedagogische praktijk 4-12 jaar.
Hieronder worden de bijbehorende voorwaarden toegelicht en beoordeeld.
Inleiding Pedagogische praktijk
De praktijkobservatie is uitgevoerd op dondermorgen 4 augustus, in de vakantieperiode. Bij
binnenkomst van de toezichthouder zijn de kinderen vrij aan het spelen. Er zijn 6 kinderen en er is
1 beroepskracht.
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 zoals deze is geobserveerd in de praktijk):
Zorgdragen voor het waarborgen van emotionele veiligheid
De beroepskracht heeft gesprekjes met de kinderen.
De beroepskracht praat op rustige toon met de kinderen en benoemt wat ze gaat doen. Ze stelt de
kinderen op hun gemak. Er is een prettige sfeer, het welbevinden van de kinderen is goed.
De beroepskracht gedraagt zich sensitief en responsief.
De beroepskracht geeft complimentjes.
Eigen initiatief voor de kinderen is mogelijk.
Zorgdragen voor de ontwikkeling van persoonlijke competenties
Kinderen hebben de mogelijkheid zich te ontspannen.
Kinderen kunnen activiteiten kiezen welke passen bij hun interesse. De ruimte is zo ingericht dat
een kind zich veilig voelt en ongestoord kan spelen. Er zijn verschillende speelhoeken.
Kinderen krijgen autonomie om zelf te kiezen of om mee te denken. Kinderen kiezen aan tafel voor
thee of limonade; zij mogen zelf hun thee maken.
Kinderen spelen hun spel. Er is voldoende spelmateriaal, kinderen kunnen zelf het spelmateriaal
pakken. Er zijn open kieskasten.
Zorgdragen voor de ontwikkeling van sociale competenties
Er zijn gerichte activiteiten en materialen om kinderen te laten samenspelen.
De beroepskracht betrekt de kinderen bij elkaar. ''Willen jullie de andere roepen om aan tafel te
komen zitten ''.
De kinderen zitten gezamenlijk aan tafel. Het fruit gaat op een bord rond en ieder kind pakt er een
stuk fruit af en geeft het door.
Drie kinderen bouwen samen.
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Zorgdragen voor de overdracht van normen en waarden
Beroepskrachten hanteren afspraken, regels en omgangsvormen.
Kinderen ruimen het speelgoed op en een kind veegt het zand op.
''Mag ik....'''.
''Dankjewel''.
De beroepskracht heeft een voorbeeldrol.
Gebruikte bronnen:

Interview anderen (beroepskracht)

Pedagogisch beleidsplan
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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 van het kindcentrum. Daarna volgt een oordeel op basis van
de wettelijke criteria.
Verklaring omtrent het gedrag
De verklaring omtrent gedrag voldoet aan de eisen. De toezichthouder heeft de verklaring omtrent
gedrag ingezien op de locatie. Dit betreft een steekproef.
Passende beroepskwalificatie
De beroepskwalificatie voldoet aan de eisen.
De toezichthouder heeft het diploma ingezien op de locatie.
Opvang in groepen
De opvang in groepen voldoet aan de eisen.
De inspectie vindt plaats in de vakantie periode, er zijn 6 kinderen welke in 1 basisgroep
verblijven.
Beroepskracht-kindratio
De beroepskracht-kindratio voldoet aan de eisen.
In een steekproef zijn week 30 en 31 gecontroleerd aan de hand van de roosters en de
aanwezigheidslijsten.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke

Interview anderen (beroepskracht)

Verklaringen omtrent het gedrag

Diploma's beroepskrachten

Presentielijsten (week 30 en 31)

Personeelsrooster (week 30 en 31)
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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)

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)

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
Website
Aantal kindplaatsen

: Eigenwijsjerijk
: http://www.eigenwijsjerijk.nl
: 39

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

:
:
:
:
:

Eigenwijsjerijk
Schoolstraat 5
7101 GB WINTERSWIJK
09205104
Ja

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

:
:
:
:
:

GGD Noord en Oost Gelderland
Postbus 3
7200 AA Zutphen
088-4433000
Mevr. C. Stijnman

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Winterswijk
: Postbus 101
: 7100 AC WINTERSWIJK

Gegevens toezicht

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

:
:
:
:
:
:

04-08-2016
09-08-2016
12-08-2016
12-08-2016
15-08-2016
15-08-2016

: 18-08-2016
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
Zienswijze rapport bso:
Wij zijn erg blij met dit positieve rapport. We zullen uiteraard ons uiterste best blijven doen om de
kwaliteit hoog te houden.
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