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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.
In het kader van risicogestuurd toezicht heeft de inspectie zich primair gericht op de kwaliteit van
de dagelijkse praktijk.
De oordelen zijn gebaseerd op:
-observaties;
-documenten die zijn ingezien op de locatie zelf;
-gesprek met de houder.
Er zijn vooraf geen documenten opgevraagd.
Beschouwing
Feiten over buitenschoolse opvang Kids Pleasure
Buitenschoolse opvang Kids Pleasure is gevestigd in basisschool Van Rijckevorselschool in Hoek
van Holland. De houder, mevrouw Montfoort is de opvang in 2011 gestart.
Inspectiegeschiedenis
De afgelopen jaren hebben de volgende inspecties plaats gevonden:

23-10-2014; jaarlijks onderzoek. Hierbij zijn geen overtredingen geconstateerd.

02-04-2013; jaarlijks onderzoek. Hierbij is een overtreding geconstateerd op de volgende
voorwaarde: inhoud pedagogisch beleidsplan. De houder heeft dit aangepast, hiermee is de
overtreding opgeheven.
Bevindingen op hoofdlijnen
Tijdens dit jaarlijks onderzoek zijn op de onderzochte items geen overtredingen geconstateerd.
Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat

Pedagogische praktijk
De 4 competenties zoals vastgelegd in de Wet kinderopvang zijn geobserveerd en beoordeeld:
-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 pedagogische praktijk 4-12 jaar (versie januari 2015). De tekst hieruit
die gebruikt wordt bij de beschrijving van de pedagogische praktijk is cursief gedrukt.
Alle competenties zijn beoordeeld. Hieronder zijn slechts een paar voorbeelden uitgewerkt van
situaties die zich voordeden tijdens de observatie.
De observatie heeft plaats gevonden tijdens het buitenspelen en een eet- en drinkmoment.
Emotionele veiligheid
De beroepskrachten communiceren met de kinderen.
De beroepskrachten hebben vanzelfsprekend en gepast lichamelijk contact met kinderen. Zij
hebben een professionele werkhouding in situaties die vragen om c.q. horen bij lichamelijk contact.
Observatie:
Een kind die op een stoel zit, laat zijn stoel naar achteren vallen en blijft op de grond zitten. De
beroepskracht zegt vervolgens heel rustig tegen het kind: "Deze mensen komen alleen naar mij
kijken. Je hoeft je niet anders te gedragen". De beroepskracht loopt daarna naar het kind en tilt
hem overeind.
Persoonlijke competentie
De beroepskrachten ondersteunen en stimuleren de ontwikkeling van (individuele) kinderen.
Kinderen hebben de mogelijkheid om zich te ontspannen (bv eerst buiten uitrazen, dan binnen iets
drinken). Zij kunnen (ook) voor activiteiten kiezen die passen bij hun eigen interesse en
energieniveau.
Observatie:
Tijdens het buitenspelen gaan de kinderen spontaan allemaal hun eigen gang. Sommige kinderen
spelen op een speeltoestel. Een paar kinderen doen een spelletje en een kind fietst over het
schoolplein. De kinderen hebben een vrije keus om te kiezen wat ze willen doen.
Eén beroepskracht doet mee met een spelletje, terwijl de andere beroepskracht toezicht houdt. Op
een gegeven moment zegt één van de beroepskrachten: "We gaan over 5 minuten naar binnen.
Dan gaan we eten (en drinken)". Na 5 minuten gaan de beroepskrachten samen met de kinderen
naar binnen.
De 4 competenties worden voldoende gewaarborgd waarmee voldaan is aan de wettelijke
vereisten.
Gebruikte bronnen:

Observaties

Pedagogisch beleidsplan
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Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag
De door de toezichthouder beoordeelde verklaringen omtrent het gedrag voldoen aan de wettelijke
vereisten.
Passende beroepskwalificatie
De door toezichthouder gecontroleerde beroepskrachten beschikken over een passende
beroepskwalificatie. Hiermee wordt voldaan aan de wettelijke vereisten.
Opvang in groepen
Uit de presentielijsten van mei, juni en juli (2015) blijkt dat de kinderen zijn ingedeeld in 2
basisgroepen van maximaal 20 kinderen. Tijdens de opvang kunnen de kinderen zelf bepalen in
welke ruimte en met wie of wat zij willen spelen. De kinderen kunnen er ook voor kiezen om aan
een activiteit mee te doen.
Beroepskracht-kindratio
Tijdens het inspectiebezoek werd voldaan aan de beroepskracht-kindratio. Er waren 8 kinderen
aanwezig met 2 beroepskrachten. Uit de presentielijsten van de maanden mei, juni en juli (2015)
blijkt dat voldaan wordt aan de beroepskracht-kindratio.
Hiermee wordt voldaan aan de wettelijke vereisten.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke

Observaties

Verklaringen omtrent het gedrag

Diploma's beroepskrachten

Presentielijsten (mei t/m juli)

Personeelsrooster (vast personeelsrooster)
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Ouderrecht

Oudercommissie
Er is een oudercommissie voor deze locatie ingesteld bestaande uit 3 ouders. De oudercommissie is
niet actief benaderd om na te vragen of aan deze voorwaarden is voldaan. Er zijn geen signalen
ontvangen van ouders of de oudercommissie dat de werking van het adviesrecht niet goed
verloopt.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
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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)

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 en 3 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Opvang in groepen
Ieder kind behoort bij een basisgroep.
(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)

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)
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Een kind kan in één andere basisgroep dan de vaste basisgroep worden opgevangen, indien de
ouder hiertoe/daarvoor vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven voor een bepaalde periode.
(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 11 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
Website
Aantal kindplaatsen

: Kids Pleasure
: http://www.bsokidspleasure.nl
: 20

Gegevens houder
Naam houder
Website
KvK nummer

: Kimberly Montfoort
: www.bsokidspleasure.nl
: 52322122

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

:
:
:
:
:

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Rotterdam
: Postbus 70014
: 3000KS ROTTERDAM

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

:
:
:
:
:
:

GGD Rotterdam-Rijnmond
Postbus 70014
3000KS ROTTERDAM
010 4984015
J.R. Bindadin

23-07-2015
28-07-2015
Niet van toepassing
13-08-2015
13-08-2015
13-08-2015

: 13-08-2015
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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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