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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.

Beschouwing
Kinderhuis de Fuut, locatie de Uiterwaard, is gevestigd in een gebouw aan de westkant van 
Culemborg, vlakbij de uiterwaarden van de Lek. De buitenschoolse opvang legt de nadruk op 
buiten en heeft een protocol veilig buitenspelen, met daarin alle mogelijke locaties waar het 
buitenspelen met de groep kan plaatsvinden en de regels die daarbij horen voor de verschillende 
leeftijdsgroepen.

Bij de huidige inspectie was de aanwezige beroepskracht voor het eerst ook op dinsdag aanwezig, 
waardoor zij enkele kinderen nog niet kende. Zij kende de meeste kinderen wel en ook is zij 
bekend met de werkwijze en het beleid van de Fuut.
Voor meer observaties en andere bevindingen verwijs ik u naar het rapport.

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

Pedagogisch klimaat

Pedagogische praktijk

Inleiding
Voor het onderzoek van de pedagogische praktijk is er geobserveerd. De observatie vond plaats 
tijdens het buitenspelen bij de kinderboerderij.
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
Er heerst een ontspannen, open sfeer in de groep
(Energie en sfeer)
Er is een aangename sfeer in de groep. De meeste kinderen tonen in hun gedrag dat ze zich op 
hun gemak voelen. De kinderen laten hun emoties zien. De emoties zijn passend bij de situatie.

Observatie:
Kinderen vermaken zich zichtbaar, in welke situatie dan ook. Zelfs tijdens de rit in de bakfiets naar 
de kinderboerderij (en op de terugweg) zien de kinderen eruit alsof ze het gezellig hebben en niet 
alsof het de zoveelste rit in de bakfiets is. De beroepskracht kiest voor een rustige route, waardoor 
haar aandacht niet alleen naar het verkeer hoeft te gaan, maar zij ook met de kinderen kan
babbelen.

Mogelijkheid bieden tot ontwikkeling van persoonlijke competentie
Er is wederzijdse interactie tussen beroepskrachten en individuele kinderen
(Zelfredzaamheid)
Kinderen krijgen ruimte voor zelfsturing, maar de beroepskracht is voor de kinderen beschikbaar 
als hulp en controlepunt voor wat kan en mag. Kinderen gedragen zich redelijk zelfstandig en 
zelfverantwoordelijk bij het aangaan en uitvoeren van activiteiten.

Observatie:
De kinderen gaan buitenspelen bij de kinderboerderij. De kinderen kiezen zelf of ze bij de dieren 
gaan kijken of dat ze naar de speeltuin gaan. De beroepskrachten blijven op een afstandje en laten 
de kinderen veel zelf doen, zoals het paard aaien, op de kabelbaan spelen, in de draaimolen 
draaien. Maar zij zijn in de buurt voor het geval er sturing nodig is, of hulp.

Mogelijkheid bieden tot ontwikkeling van sociale competentie
De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in hun onderlinge interactie
(Regie voeren)
De beroepskrachten grijpen adequaat in bij negatieve interacties tussen kinderen. Kinderen krijgen 
de kans voor ‘hoor en wederhoor. De beroepskrachten leggen uit waarom er wordt ingegrepen.

Observatie:
Een kindje komt huilend van de glijbaan. Hij geeft aan dat hij nog niet wilde glijden, maar dat 
iemand hem naar beneden duwde. Beroepskracht wacht samen met het kind op de volgende die 
van de glijbaan komt en vraagt of die degene was die het kind duwde. Tweede kind legt uit dat het 
eerste kind steeds niet ging glijden en dat iedereen moest wachten en dat hij toen inderdaad een 
zetje heeft gegeven. Beroepskracht geeft het eerste kind zowel de mogelijkheid om nogmaals te 
glijden (“zeg maar dat jij even apart wilt glijden”), als de uitleg dat hij niet te lang moet wachten 
omdat ook andere kinderen willen glijden.

Overdracht van normen en waarden
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Afspraken, regels en omgangsvormen zijn herkenbaar aanwezig en worden toegepast
(Uitleg en instructie)
De beroepskrachten begeleiden kinderen actief bij het leren kennen en omgaan met de afspraken 
in de groep. Zij leggen uit wat er van het kind verwacht wordt.

Observatie:
Elk kind heeft standaard een paar laarzen mee naar de bso. De afspraak is, en wordt door de 
beroepskracht steeds verteld en uitgelegd, dat de schoenen bij de kapstok worden uitgetrokken, 
maar dat de laarzen pas bij de buitendeur aangetrokken worden.

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 (beroepskracht)
 Observaties
 Huisregels/groepsregels (Protocol Veilig Buitenspelen)
 Pedagogisch werkplan (7 oktober 2014)
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Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag

De verklaring omtrent het gedrag van de aanwezige beroepskracht is beoordeeld. Deze voldoet aan 
de eisen.

Passende beroepskwalificatie

De tijdens inspectie aanwezige beroepskracht beschikt over een passend diploma.

Opvang in groepen

Op moment van inspectie waren er 7 kinderen aanwezig; die werden allemaal in één basisgroep 
opgevangen.

Beroepskracht-kindratio

Op moment van inspectie waren er 7 kinderen met 1 beroepskracht. In het gebouw van de bso zit 
ook een kinderdagverblijf van een andere houder. De beroepskracht is dus nooit alleen in het 
gebouw, in geval van calamiteiten. Ook kan zij een collega van de andere vestiging bellen, die 
vlakbij is.

Gebruikte bronnen:
 Interview anderen (beroepskracht)
 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)

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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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)

De houder heeft geregeld dat een andere volwassene telefonisch bereikbaar is en binnen 15 
minuten aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit, indien conform de beroepskracht-kindratio 
slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is.
(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 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
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Gegevens voorziening

Opvanggegevens
Naam voorziening : Kinderhuis de Fuut - De Uiterwaard
Website : http://www.kinderhuisdefuut.nl
Aantal kindplaatsen : 15

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 : 10-11-2015
Opstellen concept inspectierapport : 13-11-2015
Zienswijze houder : Niet van toepassing
Vaststelling inspectierapport : 19-11-2015
Verzenden inspectierapport naar houder : 24-11-2015
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente

: 24-11-2015

Openbaar maken inspectierapport : 08-12-2015
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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.


