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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. 
Dit betreft een risicogestuurd onderzoek waarbij niet alle domeinen zijn beoordeeld.  
De oordelen zijn gebaseerd op het gesprek met de houder (tevens beroepskracht), documenten die 
ter plekke zijn ingezien en de observatie. 
Tijdens dit onderzoek is een overtreding uit het laatste inspectierapport van oktober 2013 
meegenomen: in het pedagogisch beleidsplan bleek het wenbeleid te ontbreken. Het pedagogisch 
beleidsplan is nagestuurd. 

 
Beschouwing 
Buitenschoolse opvang Kids Pleasure is gevestigd in een schoolgebouw aan de Tasmanweg te Hoek 
van Holland. De eigenaresse, mw. Montfoort is in 2011 deze opvang gestart. 
  
Er kunnen maximaal 20 kinderen per dag worden opgevangen in de twee groepsruimtes die de 
buitenschoolse opvang beschikbaar heeft. Op dagen dat er meer dan 10 kinderen aanwezig zijn, 
staat naast mw. Montfoort een tweede beroepskracht op de groep. 
  
Uit het gesprek met mw. Montfoort is gebleken dat zij het belangrijk vindt om activiteiten aan te 
bieden. Zo geeft zij dansles aan de kinderen van de BSO en wordt er gewerkt aan de hand van 
thema's. 
  
Er zijn tijdens dit inspectie onderzoek geen overtredingen geconstateerd. 

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

 

Pedagogisch klimaat 

 
  
Pedagogisch beleid 

 
Tijdens het vorige inspectiebezoek in oktober 2013 is een overtreding geconstateerd op het 
pedagogisch beleidsplan, hierin ontbrak de informatie met betrekking tot de wenprocedure. 
  
Tijdens het huidige inspectiebezoek is gebleken dat het pedagogisch beleidsplan hierop is 
aangepast. De wenprocedure staat helder omschreven. Hiermee is de overtreding opgelost die in 
het het vorige inspectiebezoek is geconstateerd. 
 
Pedagogische praktijk 

 
De observatie heeft plaatsgevonden tijdens buiten spelen en de lunch. 
  
De kinderen spelen vrij op het speelplein met het speelgoed van de BSO. Ieder kind heeft een 
fietsje en er dreigt een conflict tussen twee kinderen. De beroepskracht grijpt in en vraagt de 
kinderen wat er aan de hand is. Eén van de kinderen begint te huilen en de beroepskracht troost 
het kind. Ze legt de kinderen uit dat ze nog heel even buiten mogen spelen en daarna naar binnen 
gaan om te lunchen. 
  
Als de kinderen hun speelgoed in de schuur hebben gezet, mogen zij naar de groepsruimte op de 
eerste verdieping. De beroepskracht ziet er op toe dat de kinderen hun handen wassen voor zij aan 
tafel gaan. Zij geeft hierin het goede voorbeeld en wast zelf ook haar handen.  
  
De kinderen worden betrokken bij het dekken van de tafel, zij mogen allemaal iets op tafel zetten. 
Ook tijdens het eten mogen de kinderen zelf hun brood smeren en beleg pakken.  
  
De sfeer op de groep is gemoedelijk en de kinderen en beroepskracht komen ontspannen over. Er 
wordt regelmatig met elkaar gelachen. De beroepskracht toont interesse naar de kinderen en voert 
gesprekjes met hen.  
 
Gebruikte bronnen: 

• 
Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Er is gesproken met de houder (de houder is 
tevens de beroepskracht op de groep)) 

• Observaties (Er is geobserveerd tijdens buiten spelen en de lunch) 
• Pedagogisch beleidsplan (versie 2014) 



 

5 van 9 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang regulier onderzoek 23-10-2014 
Kids Pleasure te HOEK VAN HOLLAND 

 

Personeel en groepen 

 
  
Verklaring omtrent het gedrag 
 
In het kader van continu screening heeft de houder een nieuwe verklaring omtrent het gedrag 
aangevraagd. Deze is ingezien en voldoet aan de eisen uit de Wet Kinderopvang.  
 
Passende beroepskwalificatie 

 
De houder beschikt over een passende beroepskwalificatie. 
 
Opvang in groepen 

 
De buitenschoolse opvang bestaat uit één basisgroep waar maximaal 20 kinderen per dag worden 
opgevangen. 
  
In de praktijk wordt bij meer dan 10 kinderen de groep verdeeld in twee groepen. Er zijn twee 
groepsruimtes beschikbaar.  
 
Beroepskracht-kindratio 
 
Ten tijde van inspectie zijn 4 kinderen en 1 beroepskracht aanwezig. Hiermee wordt voldaan aan 
de beroepskracht-kindratio. 
  
Uit de presentielijsten van de aanwezige kinderen en het werkrooster van het personeel is 
gebleken dat aan de beroepskracht-kindratio wordt voldaan.  
 
Gebruikte bronnen: 

• 
Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Er is gesproken met de houder (de houder is 
tevens de beroepskracht op de groep)) 

• Observaties (Er is geobserveerd tijdens buiten spelen en de lunch) 
• Verklaringen omtrent het gedrag 
• Diploma's beroepskrachten 
• Presentielijsten (september & oktober 2014) 
• Personeelsrooster (september & oktober 2014) 
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Inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop 
kinderen kunnen wennen aan een nieuwe basisgroep waarin zij zullen worden opgevangen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub e Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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) 
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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) 

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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kids Pleasure 
Website : http://www.bsokidspleasure.nl 
Aantal kindplaatsen : 20 
 
Gegevens houder 

Naam houder : Kimberly Montfoort 
Website : www.bsokidspleasure.nl 
KvK nummer : 52322122 
 
 

Gegevens toezicht 

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

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : ROTTERDAM 
Adres : Postbus 70014 
Postcode en plaats : 3000KS ROTTERDAM 
 

Planning 
Datum inspectie : 23-10-2014 
Opstellen concept inspectierapport : 28-10-2014 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 07-11-2014 
Verzenden inspectierapport naar houder 
en oudercommissie 

: 07-11-2014 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 07-11-2014 

Openbaar maken inspectierapport : 28-11-2014 
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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. 

 
 
 

 


