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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.
Het betreft een verkort onderzoek, wat zich op de praktijk heeft gericht. De pedagogische praktijk, 
de beroepskracht-kindratio en diploma's en verklaringen omtrent het gedrag zijn beoordeeld.

Beschouwing
Kinderhuis de Fuut is gevestigd in basisschool Blink aan de westkant van Culemborg. De bso 
profileert zich als buitenspeel-bso en gaat er vaak op uit naar allerlei plekken in en om Culemborg. 
In het protocol veilig buitenspelen staan de plekken genoemd, inclusief de regels die daar gelden 
voor de verschillende kinderen (naar leeftijd).
Tijdens de inspectie blijkt veel in orde, alleen de VOG van de stagiaire is nog niet aanwezig.
Voor meer bevindingen en observaties verwijs ik u naar het rapport.

Advies aan College van B&W
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid.
Handhaven op de overtreding van een verklaring omtrent het gedag voor de stagiaire.
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Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat

Pedagogische praktijk

Inleiding
Voor het onderzoek van de pedagogische praktijk is er geobserveerd op de groep, tijdens het brood 
eten en het buitenspelen.
De pedagogische praktijk is beoordeeld op vier aspecten: het waarborgen van de vier 
pedagogische basisdoelen uit de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.
Het handelen van de pedagogisch medewerkers met betrekking tot de vier pedagogische 
basisdoelen uit de Wet kinderopvang wordt beschreven aan de hand van observatie-items uit het 
Veldinstrument (Deze staan schuin gedrukt in de tekst.) De beschrijvingen betreffen enkele 
voorbeelden uit de praktijk en zijn geen volledige weergave van de praktijk.

Waarborgen emotionele veiligheid
De beroepskrachten communiceren met de kinderen
(Respectvol contact)
De beroepskrachten hebben gesprekjes met kinderen waarbij beide bijdragen aan de voortgang en 
inhoud van het gesprek. Zij sluiten meestal op passende wijze aan op de situatie van het kind.

Observatie:
Tijdens het eten wordt er over van alles gekletst. Soms geeft de beroepskracht een voorzetje (gaat 
jullie iets met Sint Maarten doen?), maar meestal haakt ze in op wat een kind vertelt. Bij een 
gesprek over korstjes van boterhammen eten zegt zij: mijn vader zei altijd als je je korstjes leert 
eten kun je ook goed leren fluiten, waarna alle kinderen dat gaan proberen.
Als het drinken wordt ingeschonken zegt een kind dat het geen appelsap mag. De beroepskracht 
pakt de fles aanmaaklimonade erbij en leest de ingrediënten voor. Op het plaatje op de fles 
proberen ze de vruchten te herkennen (welke is de zwarte aalbes?)

Mogelijkheid bieden tot ontwikkeling van persoonlijke competentie
De beroepskrachten ondersteunen en stimuleren de ontwikkeling van (individuele) kinderen
(Verrijken)
De beroepskrachten geven passende steun bij het ontdekken en verrijken van spelmogelijkheden. 
Zij verwoorden wat er gebeurt en bieden nieuwe kansen voor vervolgspel.

Observatie:
Bij het spelen in de uiterwaarden van de Lek laat de beroepskracht de kinderen doen wat zij willen, 
waarbij zij af en toe stuurt, maar wel de wens van de kinderen in de gaten houdt. Zij wijst 
bijvoorbeeld op de rivierklei, die de kinderen gaan pakken (hee mijn laarzen zuigen vast) en een 
bal van maken. Een kind gooit zo'n bal in een ondiepe plas, wat flinke spetters maakt. Andere 
kinderen worden door de beroepskracht uitgenodigd om dat ook eens uit te proberen. Een ander 
kind ziet ergens kleine paddenstoelen, waarna iedereen die komt bestuderen.

Mogelijkheid bieden tot ontwikkeling van sociale competentie
De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in hun onderlinge interactie
(Begeleiden en feedback)
De beroepskrachten begeleiden ook de positieve interacties tussen kinderen. Zij helpen de 
kinderen actief om sociale vaardigheden met leeftijds- en/of groepsgenootjes te ontwikkelen.

Observatie:
Bij het buitenspelen leert de beroepskracht de kinderen spelenderwijs op elkaar te wachten (bij het 
klei gooien in de plas, maar ook bij het teruggaan naar de bso) en samen te delen.

Overdracht van normen en waarden
Afspraken, regels en omgangsvormen zijn herkenbaar aanwezig en worden toegepast
(Afspraken en regels)
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In het beleidsplan staan aanwijzingen voor afspraken, regels en omgangsvormen. Beroepskrachten 
handelen hiernaar, met ruimte voor eigen inzicht.

Observatie:
In het protocol Veilig Buitenspelen staan regels en afspraken. De kinderen mogen al naar gelang 
hun leeftijd verder weg zijn van de beroepskracht en in de zomer verder in het water (tot de enkels 
of tot de kuiten). De beroepskracht kent de regels en past ze toe, maar houdt wel rekening met de 
verschillende omstandigheden, zoals hoeveel kinderen heb ik om op te letten, is er een stagiaire 
mee of niet en is het landschap overzichtelijk (open of vol bomen).

Conclusie pedagogische praktijk
In de praktijk is te zien dat door het handelen van de medewerkers de vier basisdoelen 
gewaarborgd worden.

Gebruikte bronnen:
 Interview anderen (beropepskracht en stagiaire)
 Observaties
 Huisregels/groepsregels (Protocol Veilig Buitenspelen)
 Pedagogisch beleidsplan (oktober 2014)
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Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag

De beroepskracht die tijdens de inspectie aan het werk is, heeft een geldige verklaring omtrent het 
gedrag (vog). Er is ook een stagiaire, het is haar tweede week, maar zij heeft nog geen vog 
overgelegd.

Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan.

De verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht, vrijwilliger is niet ouder 
dan twee jaar.
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 en 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

  

Passende beroepskwalificatie

De beroepskracht beschikt over een passend diploma. 

Opvang in groepen

Op vrijdag, de dag van de inspectie, worden de kinderen samengevoegd in één basisgroep. Er zijn 
tijdens de inspectie 2 vaste kinderen aanwezig en 2 kinderen die het vrijdagmiddagarrangement 
hebben. Dat wil zeggen, vier korte vrijdagmiddagen naar de bso komen om het eens uit te 
proberen.
Dit voldoet.

Beroepskracht-kindratio

Tijdens de inspectie zijn er 4 kinderen in de leeftijd 4 tot 8 jaar met 1 beroepskracht en een 
stagiaire. Dit voldoet.

Gebruikte bronnen:
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Nina van der Hoek)
 Observaties
 Verklaringen omtrent het gedrag
 Diploma's beroepskrachten
 Presentielijsten
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Inspectie-items

Pedagogisch klimaat

Pedagogische praktijk

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)

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang 
van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee 
maanden.
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht, vrijwilliger is niet ouder dan 
twee jaar.
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 en 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 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)
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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)

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)
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Gegevens voorziening

Opvanggegevens
Naam voorziening : Kinderhuis de Fuut
Website : http://www.kinderhuisdefuut.nl
Aantal kindplaatsen : 31

Gegevens houder
Naam houder : Kinderhuis de Fuut
Adres houder : Veerweg 38
Postcode en plaats : 4101AK CULEMBORG
Website : www.kinderhuisdefuut.nl
KvK nummer : 52913643

Gegevens toezicht

Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD : GGD Gelderland-Zuid, vestiging Tiel
Adres : Postbus 1120
Postcode en plaats : 6501BC Nijmegen
Telefoonnummer : 088-1447320
Onderzoek uitgevoerd door : G. Kalisvaart

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente : Culemborg
Adres : Postbus 136
Postcode en plaats : 4100AC CULEMBORG

Planning
Datum inspectie : 06-11-2015
Opstellen concept inspectierapport : 13-11-2015
Zienswijze houder : Niet van toepassing
Vaststelling inspectierapport : 19-11-2015
Verzenden inspectierapport naar houder : 20-11-2015
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente

: 20-11-2015

Openbaar maken inspectierapport : 04-12-2015
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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.


