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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
Algemeen
Buitenschoolse opvang (bso) Meerlaer is onderdeel van koepelorganisatie Kanteel.
Deze bso is samen met basisschool de Masten, Cello en het wijkcentrum in één gebouw gevestigd.
De buitenschoolse opvang heeft 3 basisgroepen voor kinderen in de leeftijd van 4-13 jaar met
maximaal 10 kindplaatsen per basisgroep.
Overleg en overreding
Ten tijde van de inspectie heeft de toezichthouder overleg en overreding toegepast met betrekking
tot de volgende documenten:

Verklaringen omtrent het gedrag

Diploma's

Roosters van de beroepskrachten van week 41, 42, 43 en 44
De assistent-manager heeft binnen de gestelde termijn de bovenstaande documenten overlegd aan
de toezichthouder.
Conclusie
Aan alle getoetste voorwaarden wordt voldaan.
De toelichting op de bevindingen van de toezichthouder kunt u teruglezen in het vervolg van dit
rapport.
Aan het einde van dit rapport treft u een overzicht aan van de inspectie-items die zijn beoordeeld.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Het kindercentrum voldoet aan de onderzochte voorwaarden met betrekking tot het pedagogisch
klimaat. Binnen dit onderdeel zijn de volgende competenties geobserveerd en beoordeeld:
• Het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid.
• De mogelijkheid bieden tot de ontwikkeling van persoonlijke competenties.
• De ruimte bieden tot het ontwikkelen van sociale competenties.
• De mogelijkheid geven om normen en waarden eigen te maken.
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het Veldinstrument
observatie kindercentrum.
Om een helder beeld te krijgen van beleid, visie en praktijk wordt het beleidsplan gecontroleerd op
inhoud en volledigheid.
Pedagogische praktijk
Emotionele veiligheid
De kinderen zoeken actief contact met de beroepskrachten
Bijvoorbeeld: Tijdens het buitenspelen hebben een aantal kinderen een 'hut' gebouwd. Eén kind
komt de beroepskracht vertellen dat ze daar een 'feest' organiseren en de beroepskracht ook
uitgenodigd is.
De beroepskrachten laten merken dat ze de kinderen mogen; ze geven complimentjes, hebben
oogcontact en treden bemoedigend op als een kind dat nodig heeft.
Bijvoorbeeld: Een kind laat tijdens het knutselen zien dat zij haar nagetrokken hand op papier, zelf
heeft uitgeknipt. De beroepskracht reageert hierop met:'dat heb jij super knap gedaan.'
Persoonlijke competentie
De tentoongestelde werkjes hebben een verband met de huidige activiteiten of thema's.
Bijvoorbeeld: Er wordt momenteel met gewerkt met het thema herfst. In de groepsruimte hangen
zelf geschilderde en ingekleurde rupsen en parapluutjes.
Er is een evenwichtig/gebalanceerd programma met zowel vrij spel als gestructureerde activiteiten.
Bijvoorbeeld: Kinderen mogen kiezen wat zij willen doen. Daarnaast worden er workshops
aangeboden waar kinderen zich op in kunnen schrijven. Tijdens de inspectie werd er een workshop
sporten voor de middenbouw en bovenbouw gegeven.
Sociale competentie
De beroepskrachten dragen actief bij aan een positieve groepssfeer door grapjes te
maken, behulpzaam te zijn, gerichtheid op alle kinderen, aandacht en zorg voor individuele
kinderen.
Bijvoorbeeld: Een kind vraagt hulp bij het knippen. De beroepskracht zegt:'wil je dat ik je help, dan
doe ik dat.'
Overdracht van normen en waarden
Beroepskrachten geven kinderen het goede voorbeeld van sociale vaardigheden in de omgang met
andere kinderen; ze zijn vriendelijk, luisteren, leven mee en werken samen.
Gebruikte bronnen:

Interview anderen (beroepskrachten)

Observaties (28-10-2014)
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Personeel en groepen
Buitenschoolse opvang Meerlaer voldoet aan de onderzochte voorwaarden met betrekking tot
personeel en groepen.
Binnen dit onderdeel zijn zowel de beroepskrachten als de assistent manager steekproefsgewijs
gecontroleerd op een passende beroepskwalificatie en een geldige verklaring omtrent het gedrag.
De beroepskracht-kindratio en de opvang in groepen zijn gecontroleerd door middel van roosters,
presentielijsten en bezettingslijsten.
Verklaring omtrent het gedrag
In verband met de continue screening zijn alle verklaringen omtrent het gedrag (VOG) beoordeeld.
Alle beroepskrachten en de assistent manager beschikken over een recente VOG en zijn
opgenomen in de continue screening.
Ten tijde van de inspectie bleek een verklaring omtrent het gedrag van een beroepskracht te zijn
verlopen (2,5 week).
De toezichthouder heeft hier voor overleg en overreding toegepast.
De houder heeft binnen de gestelde termijn een nieuwe VOG overlegd aan de toezichthouder.

Passende beroepskwalificatie
De beroepskrachten en assistent manager beschikken over een passende beroepskwalificatie.
Opvang in groepen
De opvang vindt plaats in 3 leeftijdsgebonden basisgroepen. Per basisgroep kunnen er maximaal
10 kinderen worden opgevangen.
Bij een laag kindaantal voegen zij samen.

Beroepskracht-kindratio
Uit de aanwezigheidslijsten van de kinderen en de roosters van de beroepskrachten van week 41,
42, 43 en 44 en tijdens de inspectie blijkt dat de beroepskracht-kindratio op alle groepen voldoet
aan de eisen vanuit de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.
Gebruikte bronnen:

Interview anderen (beroepskrachten)

Observaties (28-10-2014)

Verklaringen omtrent het gedrag

Diploma's beroepskrachten

Presentielijsten (week 41,42,43 en 44 (week 44 alleen maandag en dinsdag))

Personeelsrooster (week 41,42,43 en 44 (week 44 alleen maandag en dinsdag))
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Veiligheid en gezondheid
Binnen dit domein is gekeken naar de meldcode kindermishandeling.
In de praktijk is gekeken naar de kennis van de beroepskrachten met betrekking tot de meldcode
en de mogelijkheid om kennis te kunnen nemen van de meldcode.
Meldcode kindermishandeling
Er wordt gewerkt met een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, die voldoet aan de
gestelde eisen vanuit de Wet Kinderopvang. De meldcode is ingevuld voor de eigen organisatie en
voorzien van een sociale kaart.
De meldcode komt aanbod tijdens het teamoverleg.
Gebruikte bronnen:

Interview anderen (beroepskrachten)

Meldcode kindermishandeling
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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
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)

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)
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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 1.50 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
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)

De houder handelt overeenkomstig de wettelijke meldplicht en bevordert de kennis en het gebruik
ervan.
(art 1.51b en 1.51c Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen

: Meerlaer
: http://www.kanteel.nl
: 30

Gegevens houder
Naam houder
Adres houder
Postcode en plaats
Website
KvK nummer

:
:
:
:
:

Kanteel Kinderopvang B.V.
Berlicumseweg 8g
5248NT ROSMALEN
www.kanteel.nl
17178293

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

:
:
:
:
:

GGD Hart voor Brabant
Postbus 3024
5003DA TILBURG
073-6404515
L. van Ingen

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: S HERTOGENBOSCH
: Postbus 12345
: 5200GZ S HERTOGENBOSCH

Gegevens toezicht

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

:
:
:
:
:

28-10-2014
06-11-2014
Niet van toepassing
13-11-2014
14-11-2014

: 14-11-2014
: 05-12-2014
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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.
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