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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 

Bij dit onderzoek zijn meerdere onderwerpen uit de Wet kinderopvang beoordeeld. Achter in het 

rapport staat een overzicht van de getoetste inspectie-items. 

 

De toezichthouder heeft de volgende inspectieactiviteiten uitgevoerd: 

• documentenonderzoek; 

• locatiebezoek; 

• gesprek met de beroepskrachten 

 

In het rapport geeft de toezichthouder in elk hoofdstuk een toelichting op de beoordeelde 

onderwerpen. In de inleiding van het hoofdstuk staat welke onderwerpen de toezichthouder tijdens 

dit onderzoek heeft beoordeeld. 

 

 

 

 

 

Beschouwing 

Algemeen 

Buitenschoolse opvang (BSO) O&Ki op de Asserstraat bevindt zich op het terrein van de 

tennisvereniging van Gieten. Daarnaast maakt de BSO gebruik van een ruimte in het pand van de 

voetbalvereniging. 

De houder exploiteert ook nog een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvanglocatie op de Brink in 

Gieten. Buitenschoolse opvang O&Ki op de Asserstraat vangt maximaal 38 kinderen op. Er wordt 

gewerkt met een groep voor kinderen in de leeftijd van 4-10 jaar en een groep voor kinderen in de 

leeftijd van 9-12 jaar. 

Op deze BSO worden veel sportactiviteiten aangeboden op de omliggende sportvelden en het 

ActionCenter. De kinderen mogen vrij spelen op de tennisbanen en het beachvolleybalveld. 

 

 Inspectiegeschiedenis 

De afgelopen jaren voldeed BSO O&Ki tijdens de jaarlijkse onderzoeken aan de geïnspecteerde 

items uit de Wet Kinderopvang. 

Op 21-07-2022 heeft er een incidenteel onderzoek plaats gevonden in verband met een verzoek 

tot uitbreiding van het aantal kindplaatsen van 22 naar 38. De GGD heeft een positief advies 

gegeven voor de uitbreiding van het aantal kindplaatsen. 

 

Bevindingen jaarlijks onderzoek 06-12-2022 

De beroepskrachten kunnen het beleid, geldende afspraken en regels duidelijk verwoorden aan de 

toezichthouder. De beroepskrachten nemen de tijd om de toezichthouder te woord te staan. 

 

Buitenschoolse opvang O&Ki voldoet aan de geïnspecteerde items uit de Wet Kinderopvang en 

aanverwante regelgeving. 
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Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 

 

In het hoofdstuk ‘Pedagogisch klimaat’ beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

 

• pedagogische praktijk 

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Pedagogisch beleid 

Pedagogisch beleid 

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan voor de hele organisatie. Daarnaast is een 

pedagogisch werkplan opgesteld voor het kindercentrum. Dit beleidsplan/werkplan 

beschrijft de manier van werken op de locatie. De inhoud van de plannen voldoet aan de 

voorwaarden. 

 

De toezichthouder heeft tijdens het onderzoek met de aanwezige 

beroepskrachten/locatieverantwoordelijke/houder gesproken. Uit deze gesprekken blijkt dat 

de beroepskrachten volgens de pedagogische plannen werken. Ze kennen het beleid en worden 

betrokken bij aanpassingen in de plannen. 

 

Conclusie: 

Het pedagogisch beleidsplan voldoet aan de getoetste eisen. 

 

 

Pedagogische praktijk 

Voor het bieden van verantwoorde buitenschoolse opvang moet de houder rekening houden met de 

ontwikkelingsfase waarin de kinderen zich bevinden. Dit betekent het in een veilige en gezonde 

omgeving bieden van emotionele veiligheid aan kinderen, het bevorderen van persoonlijke en 

sociale competenties van kinderen en de socialisatie van kinderen door overdracht van algemeen 

aanvaarde waarden en normen. Dit zijn de vier pedagogische basisdoelen van Riksen-Walraven. 

Deze basisdoelen staan ook in het Veldinstrument Observatie Pedagogische Praktijk. Dit 

veldinstrument gebruikt de toezichthouder om de pedagogische praktijk te beoordelen. 

 

Tijdens de observatie is gekeken naar de pedagogische kwaliteit op BSO O&Ki op Asserstraat. 

Hieronder volgt een aantal voorbeelden uit de observatie. 

 

Emotionele veiligheid 

De beroepskrachten hebben een vertrouwde relatie met de kinderen 

De medewerkers laten merken dat ze de kinderen accepteren zoals ze zijn. Ze geven 

complimenten en maken grapjes. Kinderen voelen zich vrij om vragen te stellen en vinden het 

prettig om aan de medewerkers te laten zien waar ze mee bezig zijn. Kinderen laten zich 

enthousiast maken en motiveren door de medewerkers. Een groepje kinderen gaat met een 

medewerker op de locatie bij het voetbalveld een kerstsok maken. De medewerker legt uit wat de 

bedoeling is en kinderen kunnen kiezen of ze mee gaan. 

Medewerkers tonen belangstelling voor waar de kinderen mee bezig zijn. Ze spelen mee of komen 

even belangstellend kijken. 

Een meisje die wat later binnenkomt wordt hartelijk welkom geheten. 
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Er heerst een ontspannen, open sfeer in de groep 

Er heerst een aangename sfeer in de groep. Kinderen tonen in hun gedrag dat ze zich op het 

gemak voelen. Kinderen zijn nieuwsgierig en enthousiast. Ze zijn ontspannen bezig. Ze hebben 

belangstelling voor elkaar en zijn behulpzaam naar elkaar.  

Bij de locatie op de tennisvereniging  wordt er tijdens het spelen muziek gedraaid.  

Een medewerker die binnen komt lopen om een aantal kinderen naar een sportvereniging te 

brengen groet alle kinderen en maakt even een praatje.  

 

Persoonlijke competentie 

Kinderen hebben de mogelijkheid om ervaringen op te doen dankzij de groep, spelmateriaal, 

activiteitenaanbod en inrichting 

De activiteiten passen bij de interesse en het ontwikkelingsniveau van de kinderen. Kinderen 

kunnen mee doen met een activiteit of vrij spelen. De medewerker laat zien welke activiteiten 

worden aangeboden en BSO O&Ki maakt gebruik van Doenkids. 

Kinderen mogen zelf weten waar en waarmee te spelen. Een groepje kinderen is buiten aan het 

voetballen, een aantal jongens zijn een creatieve activiteit aan het doen, een medewerkers speelt 

samen met een meisje een spel en een andere medewerker is samen met 2 kinderen een 

kindercocktail voor alle kinderen aan het maken. Kinderen kunnen kiezen om samen met een 

medewerker een kerstsok te maken. 

Tijdens het maken van de kerstsok begeleidt de medewerker de kinderen bij het gebruik van het 

lijmpistool. Een meisje die het spannend vindt mag eerst even kijken. De medewerker geeft aan; 

"doe ik het eerste bolletje voor en doe jij het daarna?" 

Wanneer 1 van de kinderen niet op een juiste manier met het lijmpistool om gaat geeft de 

medewerker aan; "even voorzichtig met het lijmpistool X, het is geen speelgoed, ik vertrouw er op 

dat je het voorzichtig doet".  

 

Sociale competentie 

De kinderen zijn deel van de groep 

De medewerkers moedigen gesprekken tussen hen en de kinderen aan.  Tijdens de creatieve 

activiteit voeren de kinderen en de medewerker gesprekjes met elkaar. Een jongen die een leuke 

opmerking maakt krijgt een compliment. De medewerker geeft aan; "wat een slimme opmerkingen 

maak je vandaag Y". 

De medewerkers zetten zich in voor een positieve sfeer. Ze maken grapjes en zijn behulpzaam en 

hebben aandacht en zorg voor alle kinderen. 

De medewerker houdt alle kinderen in de gaten en vraagt of het lukt met het maken van de 

kerstsok.  Een andere medewerker gaat even met een kind praten die alleen op de zitkussens gaat 

zitten op de locatie bij de tennisbaan. 

Wanneer een medewerker met een meisje een spel gaat doen komen er 2 kinderen kijken. De 

medewerker nodigt hen uit om ook mee te spelen. Samen zoeken ze uit hoe het spel gespeeld 

moet worden. 

Medewerkers betrekken de kinderen actief bij verzorgende en organisatorische taken. Medewerkers 

geven de kinderen positieve feedback en waardering. Wanneer een meisje de knutselmaterialen 

alvast gaat opruimen krijgt ze een compliment. De medewerker geeft aan; "Wat goed X, ben je al 

wat aan het opruimen". 

 

Overdracht van normen en waarden 

Oefenen van gedeelde verantwoordelijkheid en respectvol samenzijn 

Kinderen worden aangezet tot sociaal gedrag zoals op je beurt wachten, anderen helpen en elkaar 

uit laten praten. Wanneer de medewerker uitlegt wat de bedoeling is bij het maken van de 

kerstsokken beginnen een aantal kinderen al te praten. De medewerker vraagt de kinderen om nog 

even naar haar te luisteren omdat ze nog niet klaar is met wat ze wil vertellen. 
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De kinderen zijn behulpzaam naar elkaar en geven de materialen die gebruikt worden aan elkaar 

door.  

Wanneer kinderen gedrag vertonen dat bijdraagt aan een positieve sfeer krijgen ze een 

compliment. Een medewerker zegt tegen een groepje jongens dat ze ze mooi aan het kleuren zijn 

samen. Een meisje krijgt een compliment omdat ze mee helpt opruimen en een jongen omdat hij 

grapjes maakt . 

 

Conclusie: 

Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. Uit de pedagogische observatie is 

gebleken dat de beroepskrachten tijdens het onderzoek handelen volgens het pedagogisch 

beleidsplan en aansluiten bij het ontwikkelingsniveau van de kinderen. 

 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview anders namelijk: (pedagogisch medewerkers) 

• Observatie(s) (Tijdens vrij spel binnen en buiten en een creatieve activiteit) 

• Pedagogisch beleidsplan (versie juli 2022) 

• Pedagogisch werkplan 
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Personeel en groepen 

 

In het hoofdstuk ‘Personeel en groepen’ beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

• verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang; 

• opleidingseisen; 

• aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires; 

• stabiliteit van de opvang voor kinderen; 

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Tijdens dit jaarlijkse onderzoek is gecontroleerd of de aanwezige beroepskrachten en andere 

structureel aanwezigen een geldige VOG hebben en of ze aan de houder zijn gekoppeld in het PRK. 

 

Alle gecontroleerde medewerkers zijn gekoppeld in het PRK en hebben een geldige VOG. 

 

Conclusie: 

Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden. 

Opleidingseisen 

Tijdens dit onderzoek zijn de diploma’s van de medewerkers beoordeeld. Het gaat om diploma’s 

van beroepskrachten die op het moment van inspectie op de groep staan. De diploma's van de 

pedagogisch beleidsmedewerker/coach zijn bij de inspectie van de andere locatie van deze houder 

beoordeeld. 

 

Alle gecontroleerde medewerkers hebben een geldig diploma. 

 

Conclusie: 

Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden voor opleidingseisen. 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 

stagiaires 

Tijdens de inspectie waren er 27 kinderen en 3 beroepskrachten aanwezig. De BKR voldoet op dat 

moment. 

 

De BKR is ook beoordeeld met een steekproef van presentielijsten en roosters van week 48 en 

week 49. Met hulp van www.1ratio.nl is gecontroleerd of de houder voldoende beroepskrachten op 

de groep inzet. 

 

Uit de steekproef blijkt dat de houder voldoende beroepskrachten inzet voor het aantal kinderen. 

 

Conclusie: 

De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden voor het aantal beroepskrachten.  

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

De kinderen worden tijdens het onderzoek in een basisgroep opgevangen. Dit blijkt uit de 

gesprekken met de beroepskrachten en uit de presentielijsten. De maximale groepsgrootte wordt 

bepaald op basis van de leeftijden van de kinderen. 

 

Op de locatie zijn 2 basisgroepen: 
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-groep Jong Sport voor maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 4-10 jaar 

-groep Sport BSO/groep Tulp voor maximaal 22 kinderen in de leeftijd van 9-12 jaar. 

 

Conclusie: 

De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden voor stabiliteit van de opvang voor kinderen. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview anders namelijk: (pedagogisch medewerkers) 

• Observatie(s) (Tijdens vrij spel binnen en buiten en een creatieve activiteit) 

• Personenregister Kinderopvang 

• Landelijk Register Kinderopvang 

• Website (www.oenki.nl) 

• Diploma/kwalificatie beroepskrachten 

• Presentielijsten (week 48 en 49) 

• Personeelsrooster (week 48 en 49) 

• Pedagogisch beleidsplan (versie juli 2022) 

• Pedagogisch werkplan 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum 

draagt er zorg voor dat in de buitenschoolse opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt 

gehandeld. 

(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
 

Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde buitenschoolse opvang, draagt de houder van een 

kindercentrum er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin 

kinderen zich bevinden: 

a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de 

autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt 

geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen 

voelen; 

b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, 

cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat 

te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving; 

c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 

vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties 

met anderen op te bouwen en te onderhouden; 

d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 

aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met 

anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 

(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 11 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Personeel en groepen 

 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 

a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 

b. de participerende ouder; 

c. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 

uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een 

onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden 

opgevangen; 

d. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 

opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen worden opgevangen; 

e. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 

de kinderen die worden opgevangen; 

f. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd 

hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn 

of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 
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Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met f 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

 

Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het 

personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder van een kindercentrum kan de 

persoon zijn werkzaamheden aanvangen. 

(art 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

 
 

Opleidingseisen 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 

aangevangen cao Kinderopvang. 

Een beroepskracht meertalige buitenschoolse opvang beschikt daarbij over een bewijsstuk waaruit 

blijkt dat hij de Duitse, Engelse of Franse taal voor de deelvaardigheden gesprekken voeren, lezen, 

luisteren en spreken beheerst op ten minste niveau B2 van het Europees Referentiekader (ERK) 

voor talen. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 1, 2 en 19a Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 

lid 1 Regeling Wet kinderopvang) 

 

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding 

zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9a lid 3 Regeling 

Wet kinderopvang) 

 
 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires 

De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat 

wordt opgevangen, met dien verstande dat de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten 

beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in een basisgroep wordt bepaald op grond van 

de rekenregels. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2, 3, 4, 8 en bijlage 1 onderdeel b 

en c Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9c Regeling Wet kinderopvang) 

 
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij buitenschoolse opvang vindt de opvang plaats in basisgroepen. Een kind wordt opgevangen in 

één basisgroep. De maximale grootte van de basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in 

bijlage 1, onderdeel b van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : O&Ki kindercentrum 

Website : http://www.oenki.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000027907023 

Aantal kindplaatsen : 38 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Daphne Joyce de Vrieze 

KvK nummer : 52707695 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Drenthe 

Adres : Postbus 144 

Postcode en plaats : 9400 AC ASSEN 

Telefoonnummer : 0592-306300 

Onderzoek uitgevoerd door :  T. Jansen 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Aa en Hunze 

Adres : Postbus 93 

Postcode en plaats : 9460 AB GIETEN 

 

Planning 

Datum inspectie : 06-12-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 22-12-2022 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 22-12-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 22-12-2022 

Verzenden inspectierapport naar : 22-12-2022 
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gemeente 

Openbaar maken inspectierapport : 22-12-2022 
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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 22-12-2022 via de mail laten weten akkoord te gaan met de inhoud van het 

inspectierapport. 

 

 

 

 

 

 

 


