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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 het risico gestuurd toezicht heeft de inspectie zich primair gericht op de kwaliteit 
van de dagelijkse praktijk, aangevuld met aandachtspunten uit vorige inspecties) Het hoofdstuk 
’overzicht getoetste inspectie-items’ geeft een duidelijk beeld welke voorwaarden zijn beoordeeld 

tijdens dit onderzoek. 
 
De oordelen zijn gebaseerd op: 
 observaties; 
 documenten die zijn ingezien op de locatie zelf of later zijn nagestuurd; 
 gesprekken met de beroepskrachten; 
 contact met de locatiemanager.  

 
Er zijn vooraf geen documenten opgevraagd. 

 
Beschouwing 
Feiten over BSO De Schakel 
Buitenschoolse opvang BSO De Schakel maakt deel uit van kinderopvangorganisatie UN1EK 
kinderopvang B.V. De organisatie heeft meerdere kinderopvanglocaties in de regio. 

BSO De Schakel is gevestigd in de christelijke basisschool de Schakel te Vlaardingen aan de Philips 
de Goedestraat 162 te Vlaardingen. De buitenschoolse opvang beschikt over twee groepsruimtes 
en een hal. In de ochtenden maakt de peuterspeelzaal gebruik van de groepsruimtes, in de 
middagen zijn de ruimtes vrij voor de buitenschoolse opvang. Er worden maximaal 40 kinderen 
(leeftijd 4-12 jaar) in 2 basisgroepen opgevangen. 
  
Inspectiegeschiedenis 

De afgelopen jaren hebben de volgende inspecties plaats gevonden: 
27-10-2016: Jaarlijks onderzoek. Hierbij zijn geen overtredingen geconstateerd. 
06-10-2015: Jaarlijks onderzoek. Hierbij is een overtreding geconstateerd op het domein 
Ouderrecht (instellen oudercommissie). 
23-09-2014: Nader onderzoek. De overtredingen op het domein veiligheid en Gezondheid is 
opgeheven. De overtreding op het domein Ouderrecht blijft van kracht. Vanwege het voldoen aan 

de inspanningsverplichting wordt de gemeente geadviseerd hier niet op te handhaven. 

19-06-2014: Onderzoek na registratie. Hierbij zijn overtredingen geconstateerd op de domeinen 
Veiligheid en Gezondheid en Ouderrecht. 
  
Bevindingen op hoofdlijnen 
Tijdens het inspectiebezoek heeft de toezichthouder geconcludeerd dat de pedagogische praktijk 
voldoende op orde is en zijn er op de onderzochte items geen overtredingen geconstateerd. 

  
De bevindingen worden nader toegelicht bij de betreffende domeinen. 

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

 

Pedagogisch klimaat 

 
  
 
Pedagogische praktijk 
 

De 4 basisdoelen 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) met de daarin 
opgenomen indicatoren. De teksten van de gedragsbeschrijvingen van de pedagogische praktijk uit 
het veldinstrument, zijn cursief gedrukt. 
  
Alle basisdoelen zijn beoordeeld. Hieronder zijn slechts een paar voorbeelden uitgewerkt van 
situaties die zich voordeden tijdens de observatie. 

  
De observatie heeft plaatsgevonden tijdens vrij spel en eet- en drinkmoment aan tafel. 
  
Emotionele Veiligheid 
Indicator: De beroepskrachten hebben een vertrouwde relatie met de kinderen. 
De meeste kinderen laten zich enthousiast maken en motiveren door de beroepskrachten; zij 

reageren op initiatieven van de beroepskracht. De meeste kinderen zijn rustig en ontspannen in 
het contact met de beroepskrachten.  
  

Observatie: 
Er heerst een ontspannen sfeer op de groep. De kinderen zijn samen aan het spelen of alleen met 
iets bezig. De beroepskrachten hebben een respectvol contact met de kinderen. Vragen aan de 
kinderen waar ze mee bezig zijn, of het lukt en geven complimentjes. De kinderen zoeken uit 

zichzelf contact met de beroepskrachten. Laten trots zien waar ze mee bezig zijn. Als de 
beroepskracht voorstelt om te gaan opruimen voordat ze aan tafel wat gaan eten en drinken, gaan 
de kinderen hier enthousiast mee aan de gang. De beroepskracht helpt de kinderen mee en vraagt 
gericht aan kinderen of ze bijvoorbeeld de verkleedhoek weer netjes kunnen maken of de huishoek 
willen opruimen. De kinderen worden bij naam genoemd en krijgen complimentjes: "Heel fijn X, Y 
en M, dat kunnen jullie wel. Het ziet er weer netjes uit. Dank jullie wel." 
  

Indicator: Er is informatieoverdracht en – uitwisseling tussen ouders en beroepskrachten. 
De beroepskrachten verwelkomen zowel de ouders als het kind op persoonlijke wijze. Ouders 
mogen hun kind(eren) in de groepsruimte brengen en ophalen. Ouders krijgen de gelegenheid om 
groepsgenootjes aan te spreken en te zien waar het kind die dag mee bezig is geweest.  
  
Observatie: 

De ouders die hun kinderen ophalen worden hartelijk en op persoonlijke wijze ontvangen. Er 

vinden gesprekjes plaats over bijvoorbeeld de sport waar het kind naar toegaat of over de 
thuissituatie. 
  
Persoonlijke competentie 
Indicator: Kinderen hebben de mogelijkheid om (leer)ervaringen op te doen dankzij de groep, 
spelmateriaal, activiteitenaanbod en inrichting. 

Ieder kind heeft tenminste 2 kinderen van zijn eigen ontwikkelingsniveau. 
Er is gelegenheid voor uitdagend en interessant spel met gelijkgestemden (leeftijd, interesse, 
maatjes) in kleine groepjes van 2 of meer kinderen. 
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Observatie: 

Voor de meeste kinderen zijn er speelmaatjes aanwezig. Er wordt samen gebouwd, samen buiten 
gespeeld, samen in de verkleedhoek en samen in de huishoek gespeeld. 
  

Conclusie: 
Tijdens het onderzoek is gebleken dat de houder zorg draagt voor de uitvoering van het 
pedagogisch beleidsplan en dat beroepskrachten op de hoogte zijn van het beleidsplan en daar in 
de praktijk uitvoering aan geven. De 4 basisdoelen worden voldoende gewaarborgd waarmee 
voldaan is aan de voorschriften. 
 
Gebruikte bronnen: 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Interview (Beroepskrachten) 
 Observaties 
 Pedagogisch beleidsplan 
 Pedagogisch werkplan 
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Personeel en groepen 

 
  

 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
De verklaringen omtrent het gedrag van drie beroepskrachten zijn tijdens dit inspectieonderzoek 
gecontroleerd. De door de toezichthouder beoordeelde verklaringen omtrent het gedrag voldoen 
aan de voorschriften. 

 
 
Passende beroepskwalificatie 
 
De door de toezichthouder gecontroleerde beroepskrachten beschikken over een passende 
beroepskwalificatie. Hiermee wordt voldaan aan de voorschriften. 
 

 

Opvang in groepen 
 
Er zijn 2 basisgroepen bij BSO De Schakel: De Maatjes (4-7 jaar) en De Makkers (7+). 
In principe worden de kinderen in de eigen basisgroep opgevangen. In sommige gevallen kan het 
voorkomen dat een kind in een andere basisgroep wordt opgevangen dan de eigen basisgroep. Dit 
vindt plaats via een schriftelijke overeenkomst tussen houder en ouder welke conform de 

voorschriften is gesloten. Ook wordt op rustige dagen samengevoegd. 
Omvang en samenstelling voldoen aan de voorschriften. 
 
 
Beroepskracht-kindratio 
 

Middels een steekproef over de weken 23, 24, 25, 26 en week 34 2017, is geconstateerd dat de 
beroepskracht-kindratio voldoet aan de voorschriften. 
  
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

 Interview (Beroepskrachten) 

 Toestemmingsformulieren 
 Verklaringen omtrent het gedrag 
 Diploma's beroepskrachten 
 Presentielijsten (weken 23, 24, 25, 26 en week 34 2017) 
 Personeelsrooster (juni 2017 en augustus 2017) 
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Ouderrecht 

 
  

 
Informatie 
 
De houder heeft het jaarverslag klachten op passende wijze onder de aandacht gebracht van de 
ouders. Het verslag is op de website geplaatst. 
  

Er wordt voldaan aan de voorschriften 
 
 
Oudercommissie 
 
Momenteel is er nog 1 ouder die vanuit de oudercommissie actief betrokken is. Men is bezig om 
een Integraal Kindcentrum (IKC) op te zetten, samen met Peuterspeelzaal de Schakel en 

basisschool De Schakel. De ouder neemt nu alvast deel aan de oudercommissie van de basisschool. 

Zodra het IKC een feit is, zal er een IKC-raad opgericht worden waarin hopelijk 2 ouders vanuit de 
kinderopvang vertegenwoordigd zullen zijn. Bij een volgende inspectie zal dit item opnieuw 
beoordeeld worden. 
  
De houder verricht inspanningen om leden te werven voor de oudercommissie via nieuwsbrieven, 
informatieboekje, ouderavonden (hiervoor is de animo erg laag) en door ouders persoonlijk aan te 

spreken. De verrichte inspanningen hebben nog niet geleid tot aanmeldingen voor de 
oudercommissie. 
 
 
Klachten en geschillen 
 

De houder heeft een klachtenjaarverslag naar de toezichthouder gestuurd. 
In het jaarverslag is het volgende opgenomen: 
 een beknopte beschrijving van de klachtenregeling; 
 informatie over de wijze waarop ouders zijn geïnformeerd over de klachtenregeling; 
 het aantal en de aard van de behandelde klachten per locatie; 
 de strekking van de oordelen en de aard van de getroffen maatregelen; 

 het aantal en de aard van de door de geschillencommissie behandelde geschillen, betreffende 

ouders of de oudercommissie. 
  
Het jaarverslag is niet herleidbaar tot natuurlijke personen. 
  
Er wordt voldaan aan de voorschriften 
 
Gebruikte bronnen: 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Interview (Beroepskrachten) 
 Reglement oudercommissie 
 Informatiemateriaal voor ouders 
 Website 
 Pedagogisch beleidsplan 

 Klachtenregeling 
 Klachten jaarverslag 2016 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogische praktijk 

De houder draagt zorg voor uitvoering van het vastgestelde pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 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 vanaf 1 maart 

2013. 
(art 1.50 lid 3 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang. 
(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 

De opvang vindt plaats in basisgroepen. 
(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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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) 

 

Ouderrecht 

Informatie 

De houder brengt, indien een jaarverslag klachten vereist is, het jaarverslag van het afgelopen jaar 
tijdig en op passende wijze onder de aandacht van de ouders. 
(art 1.57b lid 4, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Klachten en geschillen 

De houder draagt er zorg voor dat, als een jaarverslag klachten vereist is omdat er in het 
betreffende jaar klachten bij de houder zijn ingediend, over elk kalenderjaar in het eerstvolgende 

kalenderjaar voor 1 juni een jaarverslag klachten wordt opgesteld. In het jaarverslag wordt ten 
minste opgenomen: 
- een beknopte beschrijving van de klachtenregeling; 
- informatie over de wijze waarop ouders zijn geïnformeerd over de klachtenregeling;  
- het aantal en de aard van de behandelde klachten per locatie; 

- de strekking van de oordelen en de aard van de getroffen maatregelen; 

- het aantal en de aard van de door de geschillencommissie behandelde geschillen, betreffende 
ouders of de oudercommissie. 
Het jaarverslag is niet herleidbaar tot natuurlijke personen tenzij het de houder zelf betreft en 
bevat geen adresgegevens, uitgezonderd het kindercentrum dat is gevestigd op het woonadres van 
de houder die een natuurlijk persoon is. 
(art 1.57b lid 4, 5, 6 en 9 en art 1.57c lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : BSO De Schakel 

Website : http://www.skv.nl 
Aantal kindplaatsen : 40 
 
Gegevens houder 
Naam houder : UN1EK kinderopvang B.V. 
Adres houder : Postbus 3014 

Postcode en plaats : 3130CA Vlaardingen 
KvK nummer : 24416445 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Rotterdam-Rijnmond 
Adres : Postbus 70014 
Postcode en plaats : 3000KS ROTTERDAM 
Telefoonnummer : 010 4984015 

Onderzoek uitgevoerd door :  H. Schaapman 
 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Vlaardingen 
Adres : Postbus 1002 
Postcode en plaats : 3130EB VLAARDINGEN 
 

Planning 
Datum inspectie : 22-08-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 28-08-2017 
Zienswijze houder : 12-09-2017 

Vaststelling inspectierapport : 12-09-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 12-09-2017 
Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 12-09-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 12-09-2017 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

Beste mevrouw Schaapman, 
  
Hierbij mijn zienswijze op het concept rapport van BSO de schakel: 

 
De pedagogisch medewerkers bij BSO de Schakel zorgen voor een veilige en prettige sfeer op 
locatie. Zij doen er alles aan om de kinderen een plezierig naschools aanbod te bieden, waarin er 
ruimte is voor vrij spel en eigen keuzes van de kinderen. 
Doordat de locatie klein is zijn alle pedagogisch medewerkers bekend met alle kinderen en ouders, 
wat een goede relatie met elkaar oplevert. 
Helaas is het tot op heden niet gelukt om een oudercommissie tot stand te brengen, hier blijven 

we uiteraard wel inspanningen voor doen. We hopen met de IKC ontwikkelingen dat het ons wel 
lukt om ouders toe te laten treden tot de IKC raag van IKC de Schakel. 
  

Met vriendelijke groet, 
Hellen Maltha 
Manager Opvang 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


