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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. 
Tijdens dit onderzoek zijn niet alle items beoordeeld, omdat er sprake is van een zogeheten risico-
gestuurd toezicht (RGT). Op basis van het model risicoprofiel zijn de onderzoeksactiviteiten 
bepaald. Deze onderzoeksactiviteiten richten zich primair op de kwaliteit van de dagelijkse praktijk, 

aangevuld met aandachtspunten uit vorige onderzoeken. 

 
Beschouwing 
Deze beschouwing beschrijft de resultaten van dit onderzoek. Na de feiten over het kindercentrum 

(en de inspectiegeschiedenis), volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden elders in het 
rapport per domein verder uitgewerkt. 
  
Feiten over het kindercentrum 

Buitenschoolse opvang (BSO) De Vonkenmorgen, onderdeel van Stichting Kinderopvang De Linge, 
biedt opvang aan maximaal 30 kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar, verdeeld over 2 
groepen. De BSO is gevestigd in het Integraal Kind Centrum de Vonkenmorgen aan de Schoolstraat 
te Gendt. In hetzelfde pand is ook kinderdagverblijf De Vonkenmorgen van dezelfde organisatie 
gevestigd evenals een basisschool. 
  

Inspectiegeschiedenis 
Tijdens de jaarlijkse onderzoeken in 2015 en 2016 zijn geen overtredingen geconstateerd. 
  
Bevindingen op hoofdlijnen 

Tijdens dit onderzoek is geconstateerd dat aan alle getoetste voorwaarden uit de Wet kinderopvang 
en kwaliteitseisen peuterspeelzalen wordt voldaan. 

 
Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Binnen dit domein zijn de volgende competenties geobserveerd en beoordeeld: 
  
 emotionele veiligheid; 
 persoonlijke competentie; 

 sociale competentie; 

 overdracht van normen en waarden. 
  
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk is gebruik gemaakt van het Veldinstrument 
observatie kindercentrum (versie Januari 2015). De cursief gedrukte tekst hieronder is afkomstig 
uit dit document. 
  

De observatie vindt plaats na binnenkomst van de kinderen. Ze krijgen fruit en drinken en gaan 
daarna buiten spelen. 
  
 
Pedagogische praktijk 
 
Emotionele veiligheid 

Energie en sfeer (4-12) 
"Er is een aangename sfeer in de groep. De kinderen tonen in hun gedrag dat ze zich op hun 
gemak voelen".  
  
Observatie groep "De Coole Bende": 
Hier verblijven kinderen vanaf 6 jaar. Ze komen uit school en lopen zelf naar het BSO lokaal, waar 

de vaste beroepskracht aan tafel fruit aan het snijden is. Ze schuiven aan, de beroepskracht 
begroet ze en vraagt wat voor fruit ze willen. De kinderen kennen elkaar allemaal en de 
beroepskracht is vertrouwd. De kinderen praten wat over en weer en de beroepskracht vraagt aan 
de kinderen, die klaar zijn met eten, wat ze zo meteen willen gaan doen. De meeste kinderen 
willen buiten spelen, andere weten het nog niet. De sfeer is accepterend en positief. Een meisje 
wordt naar de BSO gebracht door haar moeder, maar op de lijst staat dat zij een ruildag heeft en 
niet zou komen. Maar de beroepskracht zegt: "Ga maar lekker zitten, ik ga jou nou niet 

wegsturen". 

Kinderen die vandaag niet naar de BSO komen, lopen buiten langs het lokaal en zwaaien naar de 
beroepskracht en de kinderen. Ze komen graag zegt de beroepskracht. Een jongen, die aan tafel 
zit, zegt tegen de toezichthouder dat het heel leuk is op de BSO. 
  
Uit de observaties blijkt dat voldaan wordt aan de emotionele veiligheid. 
  

  
Persoonlijke competentie 
Vrije tijd / ontspanning (4-12) 
"Kinderen hebben de mogelijkheid om zich te ontspannen en/of schooldrukte af te reageren (bv 
eerst buiten uitrazen, dan binnen iets drinken). Zij kunnen (ook) voor activiteiten kiezen die passen 
bij hun eigen interesse en energieniveau".  

  
De beroepskrachten geven aan dat zij af en toe activiteiten organiseren, zoals koken of knutselen. 

Dit vinden sommige kinderen leuk maar de meeste willen gewoon buiten spelen. Het schoolplein is 
uitdagend ingericht. Vanuit de groepsruimtes is er zicht op het schoolplein, dus kinderen van de 
oudste groep mogen zonder begeleiding buiten spelen. Ook vinden de oudste kinderen het leuk om 
met de beroepskracht een bordspelletje te doen. 
  

Observatie "De Coole Bende": 
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De oudste jongen weet niet wat hij kan doen. "Je kunt aan (naam beroepskracht van "De Donzige 
Duckbende") vragen of ze nog glas heeft dat je weg kunt brengen. De jongen staat gelijk op, hij 
vindt dat een leuk klusje. Daarna wil hij graag op de computer. Dat mag. 
Na even buiten gespeeld te hebben komen een aantal kinderen naar binnen en vragen aan de 
beroepskracht of zij met hun een spelletje wil doen. Ze hebben dit 's morgens ook bij de VSO 

gespeeld. Een kind vraagt of hij ook mee mag doen. "Natuurlijk mag jij ook meedoen", zegt de 
beroepskracht. De oudste jongen sluit ook aan. 
  
Observatie schoolplein: 
Twee jongens van de groep "De Donzige Duckbende" spelen samen in de zandbak. Ze hebben 
beide een schep en slaan hiermee op een emmer. Ze spelen een politiespel. Na het even te hebben 
aangezien zegt de beroepskracht dat ze moeten stoppen met slaan, dit is niet goed voor de schep. 

Ze bedenken vervolgens een ander spel in de zandbak. Een meisje fietst rond en heeft een emmer 
met zand achterop. Ze brengt de beroepskracht een bekertje met zand. "Krijg ik weer een ijsje van 

jou?". Vorige week deelde ze iedereen zandijsjes uit op haar fietsje, zegt de beroepskracht. 
  
Uit de observaties blijkt dat voldaan wordt aan de persoonlijke competentie. 
  

  
Sociale competentie 
Participatie / kinderinspraak (4-12) 
"Beroepskrachten betrekken de kinderen actief bij verzorgende en organisatorische taken zoals 
opruimen en dingen klaarzetten. (...) Kinderen kunnen kenbaar maken wat hun wensen zijn (...)". 
  
Observatie "De Coole Bende": 

Als iedereen klaar is met fruit eten verdeeld de beroepskracht de taken: "X en Y, maken jullie de 
poorten dicht, neem je mee wat je mee naar buiten wilt meenemen, stoepkrijt of een bal..". 
  

Uit deze en bovenstaande observaties blijkt dat voldaan wordt aan de sociale competentie. 
  
  
Overdracht van normen en waarden 

Eenduidig handelen (4-12) 
"Beroepskrachten hanteren de afspraken, regels en omgangsvormen op eenduidige en 
consequente wijze.  
  
Observatie schoolplein: 
De beroepskracht vertelt aan de toezichthouder dat de afspraak is dat kinderen het even melden 

als zij op het andere plein willen spelen of naar het toilet moeten. Meteen daarna komt een meisje 
en vraagt of ze naar de beroepskracht van de andere groep mag. "Ja dat mag, goed dat je het 
even komt vragen". 

Sommige kinderen vragen wel eens aan de beroepskracht waarom ze dit moeten vragen, waarop 
de beroepskracht uitlegt dat ze wil weten waar iedereen is, in verband met de veiligheid. 
Samen met de kinderen zijn regels en afspraken opgesteld. Deze regels en afspraken hangen 
duidelijk zichtbaar in de groepsruimte en worden regelmatig herhaald. 

  
Uit de observatie blijkt dat voldaan wordt aan de overdracht van normen en waarden. 
  
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (Beroepskrachten) 
 Observaties 
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Personeel en groepen 

 
Binnen dit domein zijn de pedagogisch medewerkers gecontroleerd op een passende 

beroepskwalificatie en een geldige verklaring omtrent het gedrag.  
De beroepskracht-kindratio en de stamgroepen zijn gecontroleerd op de dag van het onderzoek. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 
 

De drie vaste beroepskrachten beschikken over een verklaring omtrent het gedrag die voldoet aan 
de gestelde voorwaarden. 
 

 
Passende beroepskwalificatie 
 
De beroepskrachten beschikken over een diploma dat voldoet aan de gestelde eisen. 

 
 
Opvang in groepen 
 
Er zijn twee basisgroepen: 
 
- De Donzige Duckbende, met maximaal 20 kinderen van 4-6 jaar 

- De Coole Bende, met maximaal 10 kinderen van 6-12 jaar 
 
Er wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden. 

 
 
Beroepskracht-kindratio 

 
Er worden voldoende beroepskrachten ingezet in verhouding tot het aantal kinderen. Op de dag 
van het onderzoek zijn op beide groepen 9 kinderen aanwezig met op elke groep een 
beroepskracht. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (Beroepskrachten) 

 Observaties 
 Verklaringen omtrent het gedrag 
 Diploma's beroepskrachten 

 Presentielijsten (3-4) 
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Overzicht getoetste 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) 

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

van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is op dat moment 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 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 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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : IKC De Vonkenmorgen 

Aantal kindplaatsen : 30 
 
Neemt deel aan pilot(s) 
Pilot(s) 

 
 

Herstelaanbod 
 

 
Gegevens houder 

Naam houder : Stichting Kinderopvang de Linge 

Adres houder : Postbus 42 
Postcode en plaats : 6850AA Huissen 
Website : www.delinge.nl 
KvK nummer : 56699786 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden 

Adres : Postbus 5364 
Postcode en plaats : 6802EJ ARNHEM 

Telefoonnummer : 0800-8446000 
Onderzoek uitgevoerd door :  Suzanne Duchateau 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Lingewaard 

Adres : Postbus 15 
Postcode en plaats : 6680AA BEMMEL 
 
Planning 
Datum inspectie : 03-04-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 05-04-2017 
Zienswijze houder : 18-04-2017 

Vaststelling inspectierapport : 19-04-2017 

Verzenden inspectierapport naar houder : 19-04-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 19-04-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 26-04-2017 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden 
Afdeling Maatschappelijke Zorg 
Mevrouw S. Duchateau 

Postbus 5364 
6802 EJ Arnhem 
 
Huissen, 18 april ’17 
 

Betreft: Zienswijze houder n.a.v. onaangekondigde reguliere inspectie BSO 
IKC De Vonkenmorgen te Gendt 

Kenmerk: 17-051/JR 
 
 
Geachte mevrouw Duchateau, 
 
Op 3 april jl. heeft u een onaangekondigde reguliere inspectie uitgevoerd op onze 
buitenschoolse opvang in Integraal Kind Centrum De Vonkenmorgen in Gendt. 

Deze inspectie is door de aanwezigen als zorgvuldig ervaren met ruime aandacht voor 
het pedagogisch klimaat op de groepen. 
De Linge hecht grote waarde aan de kwaliteit en veiligheid. Wij beschouwen het 
inspectiebezoek als een waardevolle externe toetsing die input geeft aan de continue 

ontwikkeling van onze kwaliteit. 
In het vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd verblijf ik, 

 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Joke Rasing 
Directeur Kinderopvang De Linge 
Tel. 026-3179930 

www.delinge.nl 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 


