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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 het risico gestuurd toezicht heeft de inspectie zich primair gericht op de kwaliteit 
van de dagelijkse praktijk aangevuld met nieuwe voorwaarden als gevolg van wijzigingen in de Wet 
Kinderopvang en peuterspeelzalen. 

Het hoofdstuk ‘overzicht getoetste inspectie-items’ geeft een duidelijk beeld welke voorwaarden 
zijn beoordeeld tijdens dit onderzoek. 
De oordelen zijn gebaseerd op: 
 observaties; 
 documenten die zijn ingezien op de locatie zelf of later zijn nagestuurd; 
 gesprekken met de beroepskrachten; 
 gesprek met de locatiemanager. 

Er zijn vooraf geen documenten opgevraagd. 

 
Beschouwing 
  
Feiten over buitenschoolse opvang Just Kiddies 
Buitenschoolse opvang Just Kiddies is onderdeel van Just Kiddies, een organisatie met diverse 
kinderopvanglocaties in Lansingerland. Just Kiddies BSO (CBS de Poort), is een kleinschalige 

buitenschoolse opvang. De opvang van de enige basisgroep, bestaande uit maximaal 6 kinderen, 
vindt 1 keer in de week plaats binnen het schoolgebouw van CBS de Poort. 
  
Inspectiegeschiedenis 
In de afgelopen jaren hebben de volgende inspecties plaatsgevonden:  
 
 01-09-2016, jaarlijks onderzoek waarbij geen overtredingen meer zijn geconstateerd; 

 15-01-2015, jaarlijks onderzoek waarbij een overtreding is geconstateerd op het domein 
ouderrecht. 

  
Bevindingen op hoofdlijnen 
Tijdens het inspectiebezoek heeft de toezichthouder geconstateerd dat de pedagogische praktijk 
voldoende is. 

  

Tijdens dit jaarlijks onderzoek zijn op de onderzochte items geen overtredingen geconstateerd. 
  

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

 

Pedagogisch klimaat 

 
  
 
Pedagogische praktijk 
 

De 4 basisdoelen zoals vastgelegd in de Wet kinderopvang zijn geobserveerd en beoordeeld: 
  
- emotionele veiligheid 
- persoonlijke competentie 
- sociale competentie 
- overdracht van normen en waarden 

  

Tijdens de observaties van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het 
veldinstrument observatie pedagogische praktijk 4-12 jaar (versie januari 2015) met de daarin 
opgenomen indicatoren. De teksten van de gedragsbeschrijvingen van de pedagogische praktijk uit 
het veldinstrument zijn cursief gedrukt. 
Alle basisdoelen zijn beoordeeld. Hieronder zijn slechts een paar voorbeelden uitgewerkt van 
situaties die zich voordeden tijdens de observatie. 
De observatie heeft plaatsgevonden op een donderdagmiddag op de basisgroep tijdens een eet- en 

drinkmoment. 
  
Emotionele veiligheid  
Indicator: Er heerst een ontspannen, open sfeer in de groep 
  
Er is een aangename sfeer in de groep. De meeste kinderen tonen in hun gedrag dat ze zich op 

hun gemak voelen.  
Kinderen laten hun emoties zien, zowel in positieve zin (blij, tevreden, nieuwsgierig, enthousiast) 
als in negatieve zin (boos, verdrietig). De emoties zijn passend bij de situatie.  

  
Observatie: 
De beroepskracht zit aan tafel en smeert crackers voor de kinderen. Deze mogen kiezen wat zij 
erop willen hebben. De kinderen komen net terug van een schoolreisje en geven aan dat ze moe 

zijn. Zij vertellen wat ze hebben gedaan als de beroepskracht dat vraagt. De kinderen lachen om 
de grapjes van een kind dat tijdens het gesprek zegt: "Ik kan nog niet fietsen zonder zijwieltjes.” 
Als de beroepskracht of andere kinderen verbaasd kijken of reageren, roep het kind: "Grapje!" De 
beroepskracht laat alle kinderen aan het woord om hun verhaal te doen. Een kind zegt dat ze een 
liedje kan zingen en dat doet ze ook. Aan het einde krijgt ze de complimenten van de 
beroepskracht: "Wat een mooi liedje! Waar heb je dat geleerd? 
  

Observatie: 
Een kind is later naar de BSO gebracht na zijn schoolreis. Hij loopt langzaam, leunt even tegen de 
muur en kijkt naar de binnenspeelruimte. De beroepskracht staat op en loopt hem tegemoet. De 
beroepskracht doet een arm om hem heen en zegt: "Ben je moe X? Kom maar, hoe heb het 
gehad?" Het kind leunt eerst tegen de muur en doet net alsof hij tegen de muur wil slapen. 
Vervolgens loopt hij samen met de beroepskracht naar de tafel waar de andere kinderen zitten. 

  

   
Persoonlijke competentie  
Indicator: Er is wederzijdse interactie tussen beroepskrachten en individuele kinderen 
  
De beroepskrachten geven de kinderen passende uitleg, aanwijzingen en correcties. 
Zij geven het kind daarbij autonomie om zelf te kiezen of mee te denken. 

  
Observatie: 
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De kinderen willen plaatjes uitknippen met een naald en prikbord. De kinderen mogen zelf het 
materiaal uit de kast halen. Een van de kinderen denkt dat zij niet helemaal goed kan prikken en 

vraagt aan de beroepskracht: “Wil jij mij helpen?" De beroepskracht reageert: “Zullen we het 
samen doen?” De beroepskracht laat het kind zien hoe zij de naald moet vasthouden om de gaatjes 
te prikken. De beroepskracht wijst het kind de voorgedrukte puntjes rondom het plaatje aan. Het 

kind geeft aan dat ze alles begrepen heeft. Later toont zij een afgeknipte tekening omhoog en lacht 
naar de beroepskracht. 
  
  
Conclusie: 
Tijdens het onderzoek is gebleken dat de houder zorg draagt voor de uitvoering van het 
pedagogisch beleidsplan en dat beroepskrachten op de hoogte zijn van het beleidsplan en daar in 

de praktijk uitvoering aan geven. De 4 basisdoelen worden voldoende gewaarborgd waarmee 
voldaan is aan de voorschriften. 
  
  
  
 

Gebruikte bronnen: 

 Interview (aanwezige beroepskracht) 
 Observaties 
 Pedagogisch werkplan 
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Personeel en groepen 

 
  

 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
Bij deze steekproef is de verklaring omtrent het gedrag (VOG) beoordeeld van 1 beroepskracht. 
De door de toezichthouder beoordeelde VOG voldoet aan de voorschriften. 
 

 
Passende beroepskwalificatie 
 
De door de toezichthouder gecontroleerde beroepskracht beschikt over een passende 
beroepskwalificatie. 
Hiermee wordt voldaan aan de voorschriften. 
 

 

Opvang in groepen 
 
De buitenschoolse opvang bestaat uit 1 basisgroep, waarin momenteel 6 kinderen worden 
opgevangen. 
  

Groep  Leeftijd  Max. aantal kinderen  

Basisgroep 4-12 jaar 10 

  
 

 
Beroepskracht-kindratio 
 
Tijdens het bezoek blijkt dat er voldoende beroepskrachten worden ingezet gezien het aantal en de 
leeftijd van de kinderen. Hieronder de aanwezigheid van kinderen en beroepskrachten op de dag 
van inspectie. 
  

Groep  Aantal kinderen Aantal beroepskrachten 

Basisgroep  4 1 

  

  
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (contact met de locatieverantwoordelijke) 
 Interview (aanwezige beroepskracht) 
 Observaties 
 Diploma beroepskracht 

 Verklaringen omtrent het gedrag 
 Presentielijsten 
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Ouderrecht 

 
  

 
Oudercommissie 
 
BSO de Poort heeft nog geen oudercommissie ingesteld. Het aantal kinderen waarvoor een 
plaatsingsovereenkomst is afgesloten is 50 of minder. Het aantal kinderen dat op deze locatie 
wordt opgevangen is momenteel 6. De houder betrekt de ouders aantoonbaar over de punten waar 

de oudercommissie advies over kan geven: 
 het pedagogisch beleid; 
 voedingsaangelegenheden van algemene aard en het algemene beleid op het gebied van 

opvoeding, veiligheid of gezondheid; 
 openingstijden; 
 het beleid met betrekking tot het aanbieden van voorschoolse educatie; 
 de vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten; 

 wijziging van de prijs kinderopvang. 

  
De ouders worden op de BSO benaderd met de vraag of zij in de oudercommissie plaats willen 
nemen via: 
 persoonlijke gesprekken 
 nieuwsbrieven en 
 ouderbijeenkomsten. 

  
Hierdoor is 1 ouder bereid gevonden om in de oudercommissie plaats te nemen.  Aan de 
inspanningsplicht wordt voldaan. 
Hiermee wordt voldaan aan de voorschriften.  
 
Gebruikte bronnen: 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (contact met de locatieverantwoordelijke) 
 Interview (aanwezige beroepskracht) 
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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) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang 

van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is bij aanvang van de werkzaamheden 
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 vóór aanvang 
van de werkzaamheden aan de houder overgelegd en bij aanvang van de werkzaamheden niet 
ouder dan twee jaar. De actuele verklaring omtrent het gedrag is niet ouder dan twee jaar, te 
rekenen vanaf de dag van afgifte van de meest actuele verklaring omtrent het gedrag. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 en 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 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) 
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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) 

 

Ouderrecht 

Oudercommissie 

De houder stelt binnen zes maanden na de registratie een oudercommissie in. 
OF 
De verplichting tot het instellen van een oudercommissie geldt niet omdat het een kindercentrum 
betreft waar maximaal 50 kinderen worden opgevangen. De houder heeft zich aantoonbaar 
voldoende ingespannen om een oudercommissie in te stellen en biedt ouders de gelegenheid deel 

te nemen aan een oudercommissie. 
(art 1.58 lid 1, 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Just Kiddies BSO (CBS de Poort) 

Aantal kindplaatsen : 24 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Just Kiddies 
Adres houder : Hoekeindseweg 81 
Postcode en plaats : 2665KB Bleiswijk 

KvK nummer : 27314780 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Rotterdam-Rijnmond 
Adres : Postbus 70014 
Postcode en plaats : 3000KS ROTTERDAM 
Telefoonnummer : 010 4984015 
Onderzoek uitgevoerd door :  O. Fernandes de Brito 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Lansingerland 
Adres : Postbus 1 
Postcode en plaats : 2650AA BERKEL EN RODENRIJS 
 
Planning 

Datum inspectie : 21-09-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 05-10-2017 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 13-10-2017 

Verzenden inspectierapport naar houder : 13-10-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 13-10-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 13-10-2017 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

Houder krijgt nog de gelegenheid tot het aanleveren van een zienswijze. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


