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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 regulier onderzoek.

Beschouwing
De beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over het 
kindercentrum en de inspectiegeschiedenis, volgen de bevindingen op hoofdlijnen. Deze worden in 
het rapport per domein verder uitgewerkt.

Buitenschoolse opvang SNO Woudenberg is een sportieve buitenschoolse opvang. In totaal worden 
er maximaal 50 kinderen opgevangen. Dertig kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 12 en twintig 
kinderen vanaf 4 tot 7 jaar.
De jongste kinderen hebben een eigen ruimte in de korfbalkantine en de oudere kinderen in de 
voetbalkantine.
Buiten kan er gebruik worden gemaakt van de verschillende sportvelden.

Inspectiegeschiedenis
De buitenschoolse opvang kent in de afgelopen 4 jaren een aantal keer overtredingen op het goed 
hanteren van het wettelijk verplicht aantal kinderen op het aantal kinderen in 1 basisgroep. Na 
handhaving hersteld de houder zich weer conform de wet en regelgeving.

Bevindingen op hoofdlijnen
Tijdens deze inspectie laat de houder een verantwoord beeld zien ten aanzien van de pedagogiek. 
Er heerst een open en ontspannen sfeer op de opvang. Ten aanzien van het wettelijk verplicht 
aantal kinderen op het aantal kinderen in een basisgroep constateert de toezichthouder opnieuw 
een overtreding.

Hiermee kan de GGD concluderen dat de houder niet op alle punten voldoet aan de Wet 
kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

Advies aan College van B&W
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid.
Er zijn verzachtende omstandigheden aan gevoerd bij de overtreding op domein 2.3.
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Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat

Binnen het domein van het pedagogisch klimaat wordt kritisch gekeken naar de volgende 
competenties:

 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 kindercentrum.

Pedagogische praktijk

De pedagogische observatie vindt plaats in de ochtend rond 16.00u.

Tijdens de inspectie zijn op beide groepen 30 kinderen van 8-12 jaar aanwezig met 3 
beroepskrachten en 1 stagiaire op de groep. Op de SNO junioren zijn er 15 kinderen en 2 
beroepskrachten met ook 1 stagiaire.

Tijdens de inspectie spelen de kinderen buiten op het sportveld onder begeleiding van de 
medewerkers. De jonge kinderen doen na een dans mee aan een activiteit met een balspel.

Binnen is men met de kinderen zelfgemaakte pizza's aan het maken.

Het pedagogische beleidsplan is besproken met de beroepskrachten tijdens de teamvergaderingen.
Uit de volgende observaties waarbij het observatiecriterium is ingezet, blijkt dat de houder zorg 
draagt voor de uitvoering van het pedagogisch beleidsplan.

Emotionele veiligheid:
Observatie criterium: Er is veel interactie tussen beroepskracht en kinderen, de interacties zijn 
vriendelijk en hartelijk.
Praktijk: De beroepskrachten en de kinderen hebben veel gesprekjes met elkaar. Tijdens de 
sport activiteit buiten hebben de beroepskrachten aandacht en tijd voor het individuele kind.
Zij begeleiden en stimuleren de kinderen op een positieve wijze.

Persoonlijke competentie:
Observatiecriterium: De meeste kinderen zijn gedurende de middag bezig met activiteiten. De 
kinderen mogen zelf kiezen met wie zij iets gaan doen.
Praktijk: De kinderen mogen na het drinken, kiezen met welke activiteit ze willen meedoen. Er 
zijn verschillende sportactiviteiten. Ook kunnen de kindenen kiezen om vrij te spelen.

Sociale competentie:
Observatiecriterium: De beroepskrachten dragen actief bij aan een positieve groepssfeer door, 
grapjes maken, behulpzaam zijn, gerichtheid op alle kinderen en aandacht en zorg voor individuele 
kinderen.
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Praktijk: Er heerst een ontspannen sfeer op de groep. De kinderen zoeken tijdens de activiteiten en 
het spel de beroepskrachten op met hun vragen etcetera. Er is ruimte voor complimenten en het 
maken van grapjes met de kinderen.

Overdracht van normen en waarden:
Observatiecriterium: De beroepskrachten hanteren de afspraken, regels en omgangsvormen op 
eenduidige en consequente wijze.

Gebruikte bronnen:
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (op locatie)
 Observaties (tijdens drinken en sportactiviteit)
 Pedagogisch werkplan
 Notulen teamoverleg
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Personeel en groepen

Binnen dit domein zijn zowel de pedagogisch medewerkers als het kantoorpersoneel 
steekproefsgewijs gecontroleerd op een passende beroepskwalificatie en een geldige verklaring 
omtrent het gedrag.

De beroepskracht-kindratio en de stamgroepen worden gecontroleerd door middel van roosters, 
presentielijsten en bezettingslijsten. Bij dit onderdeel wordt ook bekeken of de opvang plaats vindt 
in vaste groepen met vaste beroepskrachten.

Verklaring omtrent het gedrag

Tijdens de inspectie zijn de verklaringen omtrent het gedrag van de aanwezige beroepskrachten en 
stagiaires gecontroleerd.
De verklaringen omtrent het gedrag van de  beroepskrachten zijn geldig en op tijd aangevraagd.

Passende beroepskwalificatie

Tijdens de inspectie zijn de diploma's van de aanwezige beroepskrachten gecontroleerd.
De beroepskrachten beschikken over een passende beroepskwalificatie zoals deze in de cao 
kinderopvang is opgenomen. 

Opvang in groepen

In het pedagogisch beleidsplan staat beschreven dat er op BSO sport NSO 30 kinderen worden 
opgevangen. Deze worden ingedeeld in groepjes van 10 kinderen met 1 beroepskracht ten tijde 
van een basisgroep moment. 

Op verschillende dagen worden er meer dan 30 kinderen opgevangen.

week maandag dinsdag

36 33 36
37 32 33

38 32 34

Na hoor weder hoor geeft de houder te kennen, begrepen te hebben dat als de 8+ groep vol zit 
kinderen die dag kinderen niet kunnen wennen. De planning wordt anders geregeld, waardoor het 
niet meer voor gaat komen volgens de houder. De GGD draagt dit als verzachtende omstandigheid 
in gezien ervaring met de houder dat hij overtredingen in het verleden ook hersteld.

Op basis hiervan is geconstateerd dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is voldaan:

De basisgroep bestaat uit maximaal twintig kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot de leeftijd 
waarop het basisonderwijs voor die kinderen eindigt.
(art 1.50 lid 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 1.50 lid 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

Op verschillende dagen worden er meer dan 30 kinderen opgevangen op de groep van 8-12 
jarigen. Op de groep junioren worden er maximaal 20 kinderen opgevangen. De houder geeft aan
dat dit in het kader is van het wennen aan de nieuwe overgangsgroep.

Op de aanwezigheidslijsten is moeilijk na te gaan hoe de kinderen van 8-12 jaar zijn ingedeeld en 
hoeveel beroepskrachten worden ingedeeld die dag op die basisgroep.
De houder zegt toe hiervoor nieuwe inzichten te maken.
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De houder voldoet aan de eisen die gesteld worden voor het aantal beroepskrachten op het aantal 
kinderen.

Gebruikte bronnen:
 Verklaringen omtrent het gedrag (steekproef van aanwezige beroepskrachten)
 Diploma's beroepskrachten (steekproef van aanwezige beroepskrachten)
 Presentielijsten (week 36-40)
 Personeelsrooster (week 36-40)
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Veiligheid en gezondheid

In de praktijk wordt beoordeeld of de kennis van de beroepskrachten met betrekking tot de risico-
inventarisatie voldoende is. Ook wordt onderzocht hoe de beroepskrachten kennis kunnen nemen 
van de inventarisaties.

Daarnaast wordt binnen dit domein de meldcode kindermishandeling beoordeeld. In de praktijk 
wordt de kennis van de beroepskrachten met betrekking tot de meldcode kindermishandeling 
gecontroleerd, evenals de mogelijkheid om kennis te kunnen nemen van de meldcode 
kindermishandeling.

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid

De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid van maximaal een jaar oud. De 
risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid is uitgevoerd in april 2014.
De houder zorgt ervoor dat de beroeskrachten kennis kunnen nemen van de vastgestelde risico-
inventarisatie veiligheid en gezondheid.

Meldcode kindermishandeling

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode welke voldoet aan de beschreven 
eisen.
Men heeft de meldcode afgelopen jaar niet hoeven in te zetten en is zodoende niet beoordeeld in 
het gebruik ervan.

Gebruikte bronnen:
 Risico-inventarisatie veiligheid (oktober 2014)
 Risico-inventarisatie gezondheid (oktober 2014)
 Huisregels/groepsregels
 Meldcode kindermishandeling (juli 2013)
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Inspectie-items

Pedagogisch klimaat

Pedagogische praktijk

De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan.
(art 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 en 1.50 lid 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 en 1.50 lid 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 en 1.50 lid 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 en 1.50 lid 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

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang 
van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd.
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is bij aanvang 
van de werkzaamheden niet ouder dan twee maanden.
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De verklaringen omtrent het gedrag die zijn afgegeven vóór 1 maart 2013 zijn niet ouder dan twee 
jaar.
(art 1.50 lid 3 en 3.8g 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, 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Opvang in groepen

Ieder kind behoort bij een basisgroep.
(art 1.50 lid 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 1.50 lid 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 1.50 lid 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 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 3 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 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 4 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 1.50 lid 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)

Veiligheid en gezondheid

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid.
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie gezondheid.
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Meldcode kindermishandeling

De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld welke voldoet aan de beschreven 
eisen.
(art 1.51a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2a Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen)

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode.
(art 1.51a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)
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Gegevens voorziening

Opvanggegevens
Naam voorziening : SNO Woudenberg
Website : http://www.snowoudenberg.nl
Aantal kindplaatsen : 50

Gegevens houder
Naam houder : SNO Woudenberg
Adres houder : Tromplaan 10
Postcode en plaats : 3931AH WOUDENBERG
Website : www.snowoudenberg.nl
KvK nummer : 32155566

Gegevens toezicht

Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD : GGD regio Utrecht
Adres : Postbus 51
Postcode en plaats : 3700AB ZEIST
Telefoonnummer : 030-6086086
Onderzoek uitgevoerd door : H. van Wijk

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente : WOUDENBERG
Adres : Postbus 16
Postcode en plaats : 3930EA WOUDENBERG

Planning
Datum inspectie : 30-09-2014
Opstellen concept inspectierapport : 07-11-2014
Zienswijze houder : 07-11-2014
Vaststelling inspectierapport : 17-11-2014
Verzenden inspectierapport naar houder 
en oudercommissie

: 17-11-2014

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente

: 17-11-2014

Openbaar maken inspectierapport : 17-11-2014
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum

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

Het is ons nu duidelijk dat de groep NIET boven de 30 uit mag komen. Zoals eerder aangegeven 
kwam dit sporadisch wel voor door de manier van wennen die wij hanteren bij de overgang van 
SNO Junior naar SNO Sport.  Het aantal kindplaatsen in totaal op het sportpark de Grift is 50. 20 
voor SNO Jr. en 30 voor SNO Sport. Als je de bezettingslijsten naast elkaar legt, zie je dat we niet 
boven deze 50 kinderen uitkomen. Nu het voor ons duidelijk is dat het wennen op deze manier 
niet mogelijk is als de groep van SNO Sport vol zit, zullen we dit in de toekomst anders gaan 
inplannen.  Wennen aan de overgang naar SNO Sport vanaf SNO Jr is vanaf heden alleen nog 
mogelijk als de groepsgrote dit toelaat (of door afmeldingen op de dag zelf of door opzeggingen) 
Wij hopen van harte dat je dit mee neemt in het definitieve rapport en in je advies naar het 
college van B&W. Nogmaals we hebben de invulling aan het wennen met alle goede bedoelingen 
gedaan, niet wetend dat dit een overtreding was van de wet kinderopvang. We gingen tenslotte 
niet meer over het maximaal aantal kindplaatsen voor de hele groep heen. Nu dit verduidelijkt is, 
zullen we hier anders mee gaan werken in acht nemend dat 30 echt het maximaal aantal 
kindplaatsen voor SNO Sport is.


