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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
In de beschouwing staan de resultaten van de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over het 
kindcentrum Babbeloes en de inspectiegeschiedenis, volgen de bevindingen op hoofdlijnen. Deze 
bevindingen worden elders in het rapport per domein verder uitgewerkt.  
De voorwaarden die bij deze inspectie worden getoetst richten zich primair op de kernwaarden uit 
de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Feiten over het kindercentrum
De buitenschoolse opvang van Babbeloes is gestart in december 2013 met 20 kindplaatsen. De 
BSO heeft de beschikking over een groepsruimte en diverse thema ruimten. De BSO deelt het pand 
met het kinderdagverblijf van Babbeloes. Er is wel een aparte ingang.

Inspectiegeschiedenis
Op 10 december 2013 heeft een onderzoek voor registratie plaatsgevonden en op 13 mei 2014 het 
onderzoek na registratie. Er werd aan alle getoetste voorwaarden voldaan.
Bij het jaarlijks onderzoek op 9 maart 2015 werd wederom aan alle getoetste voorwaarden 
voldaan.

Bevindingen op hoofdlijnen
Tijdens dit jaarlijks onderzoek zijn op de onderzochte voorwaarden geen overtredingen 
geconstateerd.

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

Pedagogisch klimaat

Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'pedagogisch klimaat'. De toetsing 
richt zich op de pedagogische praktijk op deze locatie. Per aspect worden praktijkobservaties 
beschreven gevolgd door een oordeel op basis van de wettelijke criteria.
Bij de observatie van de pedagogisch praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het 
veldinstrument observatie pedagogische praktijk (januari 2015). Daarin staan specifieke aspecten 
waarop wordt geobserveerd.

Pedagogische praktijk

Uit het gesprek met de beroepskracht blijkt dat zij op de hoogte is van het pedagogisch beleid. Dit 
komt ook tot uiting tijdens de observatie. Ter illustratie van het oordeel worden door de 
toezichthouder twee of meer van de basiscompetenties toegelicht met een voorbeeld.

Bij het beoordelen van de observaties is uitgegaan van de vier basiscompetenties uit de Wet 
Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, waaraan de pedagogische praktijk minimaal 
moet voldoen, namelijk; het waarborgen van de emotionele veiligheid, het ontwikkelen van sociale 
en persoonlijke competentie en overdracht van normen en waarden.

Emotionele veiligheid
Respectvol contact 
De beroepskracht heeft gesprekjes met kinderen waarbij beiden bijdragen aan de voortgang en 
inhoud van het gesprek (dialoog). Zij sluit meestal op passende wijze aan op de situatie en/of de 
vraag van een kind. Er is verbaal en non-verbaal contact.

Persoonlijke competentie
Vrije tijd / ontspanning 
Kinderen hebben de mogelijkheid om zich te ontspannen en/of schooldrukte af te reageren (bv. 
eerst buiten uitrazen, dan binnen iets drinken). Zij kunnen (ook) voor activiteiten kiezen die 
passen bij hun eigen interesse en energieniveau.
De BSO beschikt over een ruime buitenspeelplaats en verschillende binnenspeelruimten. De 
kinderen kunnen buiten uitrazen en binnen alleen of met meerderen puzzelen, tekenen, bouwen, 
knutselen, met lego bouwen etc.. Vandaag zitten een paar kinderen aan tafel te tekenen en een 
paar spelen tafelvoetbal.

Sociale competentie
Participatie / kinderinspraak 
Beroepskrachten betrekken de kinderen actief bij verzorgende en organisatorische taken zoals 
opruimen en dingen klaarzetten. De beroepskrachten geven de kinderen positieve feedback en 
waardering als zij zich actief betrokken en verantwoordelijk tonen.
De kinderen gaan direct uit school eerst even vrij spelen. Als iedereen aanwezig is gaat de 
beroepskracht het fruit schillen en snijden en helpt een van de kinderen met het inschenken van de 
limonadebekers.

Overdracht van normen en waarden
Uitleg en instructie 
De beroepskrachten begeleiden (nieuwe) kinderen actief bij het leren kennen en omgaan met de 
afspraken in de groep. Zij leggen uit wat er van het kind verwacht wordt. Zij geven aan welk 
gedrag bij welke situatie hoort in termen van ‘wat er wèl mag’.
De kinderen moeten voor het fruit eten de handen wassen, na het fruit eten de mond met een nat 
doekje wassen en na het toiletgebruik ook handen wassen. De beroepskracht wijst ze hierop 
wanneer ze het niet uit zichzelf doen.

Conclusie: de voorwaarden behorende bij de pedagogische praktijk worden voldoende 
gewaarborgd.
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Gebruikte bronnen:


Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (toezichthouder heeft gesproken met mevrouw 
de Mey)

 Interview anderen (toezichthouder heeft gesproken met de aanwezige beroepskracht)
 Observaties (de groep is geobserveerd tijdens vrij spelen en tafelmoment)
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Personeel en groepen

Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'Personeel en groepen'. Per aspect 
worden eerst de gegevens beschreven over het kindercentrum. Daarna volgt een oordeel op basis 
van de wettelijke criteria.

Verklaring omtrent het gedrag

De toetsing van de Verklaringen omtrent gedrag (VOG) is gebaseerd op een steekproef. Sinds de 
vorige jaarlijkse inspectie zijn geen nieuwe medewerkers in dienst getreden.

Conclusie: de beoordeelde Verklaringen omtrent gedrag voldoen aan de gestelde eisen.

Passende beroepskwalificatie

De toetsing van de beroepskwalificaties van de beroepskrachten is gebaseerd op een steekproef. 
Sinds de vorige jaarlijkse inspectie zijn geen nieuwe medewerkers in dienst getreden.

Conclusie: de beoordeelde beroepskwalificaties voldoen aan de gestelde voorwaarden.

Opvang in groepen

De kinderen worden opgevangen in één basisgroep met maximaal 20 kinderen van 4 tot 13 jaar.

Conclusie: er wordt voldaan aan de voorwaarden voor opvang in groepen.

Beroepskracht-kindratio

Op de inspectiedag worden negen kinderen opgevangen door één beroepskracht.

Conclusie: er wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio.

Gebruikte bronnen:


Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (toezichthouder heeft gesproken met mevrouw 
de Mey)

 Interview anderen (toezichthouder heeft gesproken met de aanwezige beroepskracht)
 Verklaringen omtrent het gedrag
 Diploma's beroepskrachten
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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)

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)

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)

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 : BSO Babbeloes
Aantal kindplaatsen : 20

Gegevens houder
Naam houder : Kinderdagverblijf Babbeloes BV
Adres houder : H.B. Blijdensteinlaan 43
Postcode en plaats : 7514CA ENSCHEDE
Website : www.babbeloes.nl
KvK nummer : 50035630
Aansluiting geschillencommissie : Nee

Gegevens toezicht

Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD : GGD Twente
Adres : Postbus 1400
Postcode en plaats : 7500BK ENSCHEDE
Telefoonnummer : 053-4876700
Onderzoek uitgevoerd door : Inge Kleinherenbrink

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente : Enschede
Adres : Postbus 20
Postcode en plaats : 7500AA ENSCHEDE

Planning
Datum inspectie : 26-01-2016
Opstellen concept inspectierapport : 29-01-2016
Zienswijze houder : Niet van toepassing
Vaststelling inspectierapport : 02-02-2016
Verzenden inspectierapport naar houder : 02-02-2016
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente

: 02-02-2016

Openbaar maken inspectierapport : 23-02-2016
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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.


