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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 3 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd regulier onderzoek.

Beschouwing
Sportieve Naschoolse Opvang Leusden (SNO Leusden) is gevestigd in de sportkantine van 
voetbalvereniging Roda ' 46. De locatie beschikt momenteel over twee basisgroepen. Bij de 
basisgroepen is er een splitsing gemaakt in leeftijden, waarbij 20 kinderen van 4 tot 7 jaar worden 
opgevangen op de groep Mini Stars en 30 kinderen van 8 tot 12 jaar op de groep All Stars.

In de praktijk blijkt dat er met regelmaat meer dan 20 kinderen worden opgevangen op Ministars. 
In week 12 en 17 op dinsdag zelfs 31 kinderen.
Op sommige dagen komt deze locatie ook over het maximaal aantal kinderen van 50 heen.

De nadruk ligt bij deze opvang op sport activiteiten. Kinderen kunnen als zij dit willen ook 
activiteiten binnen doen.

Advies aan College van B&W
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid.
Op sommige dagen komt deze locatie ook over het maximaal aantal kinderen van 50 heen.
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Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat

Het oordeel van de toezichthouder is tot stand gekomen door een veelheid aan waarnemingen 
tijdens de observatie. Voor deze observatie van de pedagogische praktijk maakt de inspecteur 
gebruik van het Veldinstrument observatie kindercentrum (opgesteld door GGD Nederland, versie 
januari 2014). De beschrijvingen, die cursief zijn weergegeven, zijn aan dit instrument ontleend en 
tijdens het onderzoek op locatie geconstateerd.

Bij het beoordelen van de observaties is uitgegaan van 4 basiscompetenties vanuit de Wet 
Kinderopvang, waaraan de pedagogische praktijk minimaal moet voldoen, namelijk:
• emotionele veiligheid;
• persoonlijke competentie;
• sociale competentie;
• overdracht van normen en waarden.
        
De observatie vindt plaats tijdens het ophalen van school, een tafelmoment en buitenspelen.

Pedagogische praktijk

De beroepskrachten weten wat de vier pedagogische basisdoelen inhouden.
Ze weten in grote lijnen wat hierover in het pedagogisch beleid staat.
De voorbeelden waaruit blijkt dat de vier competenties wordt gewaarborgd, zijn hierna uitgewerkt.

Emotionele veiligheid
uit het observatiecriterium:
De beroepskrachten laten merken dat ze de kinderen mogen; ze geven complimentjes, maken 
grapjes, hebben oogcontact en treden bemoedigend op als een kind dat nodig heeft. 
Beroepskrachten laten respect zien voor ieder kind; ieder kind krijgt een eerlijke behandeling; er is 
geen sprake van discriminatie of uitsluiten.

Praktijk: Zo worden de kinderen bij hun naam aangesproken bij het ophalen. Eén voor één worden 
den kinderen begroet en weet de beroepskracht iets eigens van het kind te bevragen of te 
benoemen. Er is tijdens het drink moment ruimte voor een terugkoppeling van die dag. Ook wordt 
er uitleg gegeven over de sportactiviteit waar ruimte is voor vragen van de kinderen.

Persoonlijke competentie
De kinderen hebben de mogelijkheid om eigen ervaringen op te doen middels spelmateriaal, 
activiteitenaanbod en inrichting. Het spelmateriaal is zichtbaar en bereikbaar voor kinderen.

Praktijk: Tijdens de inspectie gaan de kinderenbinnen en buiten een activiteit doen. Op de tafels 
ligt er spel en knutsel materiaal klaar waaruit de kinderen kunnen kiezen. Daarnaast kent deze 
BSO een uitgebreid aanbod een sport activiteiten.

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. 
Kinderen worden aangesproken op hun medeverantwoordelijkheid voor een positieve sfeer en 
omgang met elkaar.

Praktijk: Zo heben de beroepskrachten oog voor de kinderen. Kinderen worden betrokken bij het 
spel om mee te doen. De beroepskrachten hebben een hartelijk manier van communiceren. Geven 
een kind een knuffel als het daarom vraagt. Ook worden er grapjes gemaakt.

Overdracht van normen en waarden
Beroepskrachten zijn consequent in wat ze willen uitdragen en hoe ze zelf handelen in de omgang 
met kinderen. Zij zijn zich bewust van hun gedrag als ‘rolmodel’. 
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Praktijk: Na het eten en drinken laat de beroepskracht de bekers opruimen door de kinderen. Zij 
geeft de kinderen het voorbeeld door  "Dank je wel" van tijd tot tijd te zeggen.

Gebruikte bronnen:
 Interview anderen (beroepskrachten)
 Observaties (het ophalen van school, een tafelmoment en buitenspelen.)
 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 zijn gecontroleerd door middel van roosters, 
presentielijsten en bezettingslijsten.

Beroepskracht-kindratio

Uit de aanwezigheidslijsten en de personeelslijsten van de maand maart en april blijkt dat er 
minder beroepskrachten ingezet worden dan vereist, gelet op het aantal én de leeftijd van de 
kinderen.

De directeur geeft aan dat op deze groep 10 kinderen bovenop het aantal BSO kinderen wordt 
gepland, omdat deze naar zwemles gaan.

Volgens de manager wordt op de groep Ministars de medewerkers die een BBL- opleiding 
volgen ingedeeld naast de vast beroepskrachten. Dit is echter niet terug te zien op de roosters.

Deze roosters worden niet alle dagen goed bijgehouden. Het is niet terug te zien welke 
beroepskrachten op welke basisgroep is ingedeeld.
Zie onderstaand schema:

Datum Groep Aantal aanwezige 
kinderen

Aantal aanwezige 
beroepskrachten
(bk)

Aantal benodigde 
beroepskrachten

Week 
12

Ministar Op maan-dins en 
donderdag>20 op 
dinsdag zelfs 31

2 3

13 Ministar Op maan-dins en 
donderdag>20

2 3

14 Ministar Op maan-dins- en 
donderdag>20

2 3

15 Ministar Op maan-dins- en 
donderdag>20

2 3

16 Ministar Op maan-dins- en 
donderdag>20

2 3

17 Ministar Op maan-dins- en 
donderdag>20

2 3

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

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)
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Opvang in groepen

Op de groep Ministars op de maandagen, dinsdagen en donderdagen komen er meer dan 20 
kinderen. 
De manager geeft aan dat op deze groep 10 kinderen bovenop het aantal BSO kinderen wordt 
gepland, omdat deze naar zwemles gaan. Op sommige dagen zelfs 31. 
Aangezien deze kinderen in het begin en eventueel op het eind worden opgevangen op de BSO 
valllen ze onder het aantal op te vangen kinderen en voldoet de BKR niet. 
Op sommige dagen komt deze locatie ook over het maximaal aantal kinderen wat aangevraagd is 
in het register van 50 heen.

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)

Gebruikte bronnen:
 Interview anderen (beroepskrachten)
 Observaties (het ophalen van school, een tafelmoment en buitenspelen.)
 Presentielijsten (maart-april 2014)
 Personeelsrooster (maart- april 2014)
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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 houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum 
exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die niet ouder is dan twee jaar.
(art 1.50 lid 3 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De 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)

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)
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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 7 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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Gegevens voorziening

Opvanggegevens
Naam voorziening : SNO Leusden
Website : http://www.snoleusden.nl
Aantal kindplaatsen : 50

Gegevens houder
Naam houder : SNO Leusden
Adres houder : Waterlinie 10
Postcode en plaats : 3831SR LEUSDEN
Website : www.snoleusden.nl
KvK nummer : 51302047

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 : LEUSDEN
Adres : Postbus 150
Postcode en plaats : 3830AD LEUSDEN

Planning
Datum inspectie : 22-04-2014
Opstellen concept inspectierapport : 08-05-2014
Zienswijze houder : 09-05-2014
Vaststelling inspectierapport : 15-05-2014
Verzenden inspectierapport naar houder 
en oudercommissie

: 16-05-2014

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente

: 16-05-2014

Openbaar maken inspectierapport : 16-05-2014
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum

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

Zienswijze inspectierapport SNO LEUSDEN

Ten aanzien van de inhoud van het rapport heb ik als directeur zijnde de volgende zienswijze:
U geeft aan dat er op de maandag, dinsdag en donderdag slechts 2 professionele krachten op de 
groep staan; in de praktijk is dit echter niet het geval en staan er 3 bevoegde medewerkers, 
waaronder één BBL leerling (ook bevoegd om op de groep te staan).
Wat betreft het aantal medewerkers op de diverse groepen kan ik u melden dat wij per dag meer 
dan de benodigde bevoegde medewerkers in huis hebben; er staan standaard 2 vaste 
medewerkers op beide groepen; 3 medewerkers rouleren op de 2 groepen.
Kinderen die tegen de leeftijd van 8 jaar aanzitten laten wij periodiek meedraaien met de ‘oudere’ 
groep om alvast te wennen. Daarbij kan het voorkomen dat ze eerst nog even plaatsnemen bij de 
Mini Stars.
Wij hebben 2 groepen waar in totaliteit maximaal 50 kinderen plaatsnemen; daarbij aangegeven 
dat wij kinderen die in de toekomst naar SNO komen altijd de gelegenheid geven om te ‘wennen’.
Overigens kan ik instemmen met het feit dat de registratie niet optimaal is op dit moment. Dit is 
mijn verantwoordelijkheid en ik zal hier actie op uitzetten. Dit geldt tevens voor het werkrooster.

9 mei 2014,

Raymond Drost
Directeur SNO


