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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 regulier onderzoek.

Beschouwing
Buitenschoolse opvang Sportieve Naschoolse Opvang (SNO+) is gevestigd in basisschool De 
Prangelaar te Woudenberg.
Ook worden er kinderen opgevangen van basisschool Juliana, Griftschool en Jan Ligthart.
Er is 1 groep van maximaal 20 kinderen. Er wordt gebruik gemaakt van een klaslokaal en een 
speellokaal.
Voor de buitenspeelruimte kan men gebruik maken van het schoolplein.
SNO+ richt zich op het aanbieden van een uitgebreid scala aan sport, spel en expressie 
activiteiten.

inspectiegeschiedenis
De locatie is in exploitatie sinds 2012. De houder heeft laten zien dat hij ook vorig jaar voldoet aan 
de gestelde eisen.

Bevindingen op hoofdlijnen

Tijdens deze jaarlijkse inspectie zijn de kwaliteitseisen binnen onderstaande domeinen onderzocht:
 ‘Pedagogisch klimaat’;
 ‘Personeel en groepen’.

De houder voldoet aan de eisen uit de Wet kinderopvang die tijdens dit jaarlijkse onderzoek zijn 
onderzocht. 

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

Pedagogisch klimaat

Binnen het domein van het pedagogisch klimaat wordt kritisch gekeken naar de volgende 
competenties:

 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 kindercentrum.

Pedagogische praktijk

Inleiding
Gedurende de volgende momenten heeft een pedagogische observatie plaatsgevonden tijdens een
moment van vrij spel. De pedagogische observatie vindt plaats in de middag rond 15.30 uur. Bij de 
inspectie zijn 16 kinderen aanwezig onder begeleiding van 2 beroepskrachten en stagiaire.

Uit de observaties en de interviews met de beroepskrachten komt naar voren dat de houder zorg 
draagt voor de uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. Het pedagogische beleidsplan wordt 
herhaaldelijk besproken met de beroepskrachten tijdens de teamvergaderingen.

Emotionele veiligheid
Observatiecriterium veldinstrument: ‘De beroepskrachten hebben een respectvolle houding naar de 
kinderen. De beroepskrachten laten merken dat ze de kinderen mogen; ze geven complimentjes, 
maken grapjes, hebben oogcontact en treden bemoedigend op als een kind dat nodig heeft.’ 
Observatie:
De kinderen spelen verdeeld over de ruimte in de verschillende speelhoeken en zijn geconcentreerd 
aan het spelen. De kinderen mogen ook meehelpen met het voorbereiden van 'fruit- en 
drinkmoment'. De beroepskrachten geven de kinderen positieve aandacht door complimenten een 
een knuffel. Tijdens de uitleg van de activiteit neem de beroepskracht uitgebreid de tijd voor uitleg 
en het beantwoorden van de vragen en reacties van de kinderen.

Conclusie: 
De beroepskrachten praten op kind hoogte op een prettige manier met de kinderen.

Persoonlijke competentie
Observatiecriterium veldinstrument: ‘De kinderen hebben de mogelijkheid om eigen ervaringen op 
te doen middels spelmateriaal, activiteitenaanbod en inrichting. Het spelmateriaal is zichtbaar en 
bereikbaar voor kinderen. De meeste kinderen zijn vrijwel de gehele tijd intensief bezig. Er is een 
hoge mate van betrokkenheid bij alles waar zij mee bezig zijn. Zij laten zich niet makkelijk 
afleiden; zij zijn trots op wat zij hebben gedaan of gemaakt.’
Observatie: 
Een kind wil in eerste instantie niet meedoen met het maken van een gipsmasker. Als ze een ander 
kind ermee bezig ziet, wil ze dit toch ook doen en zegt tegen de beroepskracht. De beroepskracht 
geeft haar een compliment en verwoord voor haar, dat ze snapt dat het best spannend is met het 
gips op je gezicht. De kinderen helpen elkaar met het op doen van het materiaal.

Conclusie: 
De activiteiten sluiten goed aan bij het ontwikkelingsniveau van de kinderen. 
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Sociale competentie
Observatiecriterium veldinstrument: ‘De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in de 
interactie tussen kinderen onderling. De beroepskrachten moedigen interactie tussen leeftijds-
en/of groepsgenootjes actief aan. Zij richten de aandacht van kinderen op elkaar en helpen om de
interactie in stand te houden.’
Observatie:
De activiteit wordt door de kinderen bij en met elkaar gedaan. Zo moeten ze bij het opbrengen van 
het masker eerst vaseline aanbrengen rond en op het gezicht. Door de activiteit zo op te zetten, 
gaan kinderen automatisch met elkaar in gesprek. Waar nodig ondersteund de beroepskracht met 
wat aanwijzingen of een compliment.

Conclusie:
De beroepskrachten stimuleren de kinderen om samen te werken.

Conclusie:
Uit de observaties door de toezichthouder is gebleken dat de uitvoering van de pedagogische 
praktijk voldoet aan de eisen uit de Wet kinderopvang.

Gebruikte bronnen:
 Interview anderen (beroepskrachten)
 Observaties (tijdens vrijspel; fruit eten en drinken; activiteit.)
 Pedagogisch werkplan



6 van 10
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang regulier onderzoek 13-11-2014
SNO+ te WOUDENBERG

Personeel en groepen

Binnen dit domein zijn zowel de pedagogisch medewerkers als het kantoorpersoneel 
steekproefsgewijs gecontroleerd op een passende beroepskwalificatie en een geldige verklaring 
omtrent het gedrag.

De beroepskracht-kindratio en de stamgroepen worden gecontroleerd door middel van roosters, 
presentielijsten en bezettingslijsten. Bij dit onderdeel wordt ook bekeken of de opvang plaats vindt 
in vaste groepen met vaste beroepskrachten.

Verklaring omtrent het gedrag

Tijdens de inspectie zijn de verklaringen omtrent het gedrag van de aanwezige beroepskrachten, 
stagiaire gecontroleerd.
Het aanwezige personeel vormt de steekproef voor dit onderzoek.

De verklaringen omtrent het gedrag zijn geldig en op tijd aangevraagd. 

Passende beroepskwalificatie

Tijdens de inspectie zijn de diploma's van de aanwezige beroepskrachten gecontroleerd. Het 
aanwezige personeel vormt de steekproef voor dit onderzoek.

De beroepskrachten beschikken over een passende beroepskwalificatie zoals deze in de cao 
kinderopvang is opgenomen. 

Opvang in groepen

Buitenschoolse opvang SNO + Woudenberg bestaat uit één basisgroep van maximaal 20 kinderen 
met twee beroepskrachten. Ieder kind behoort bij een basisgroep.

Beroepskracht-kindratio

Op basis van een steekproef van de aanwezigheidslijsten en roosters blijkt dat de verhouding 
tussen het aantal beroepskrachten en de aanwezige kinderen (beroepskracht-kindratio) 
overeenkomstig is aan de daaraan gestelde eisen. Dat houdt in dat er voor het aantal aanwezige 
kinderen en hun leeftijden, er voldoende beroepskrachten worden ingezet.
Indien als gevolg van het afwijken van de beroepskracht-kindratio slechts één beroepskracht in het 
kindercentrum ingezet wordt, dan is er ten minste één andere volwassene in het kindercentrum 
aanwezig, wat volgens de gestelde eisen is.

Gebruikte bronnen:
 Verklaringen omtrent het gedrag (van aanwezige beroepskracht en stagiaire)
 Diploma's beroepskrachten (van aanwezige beroepskracht)
 Presentielijsten (week 45-47)
 Personeelsrooster (week 45-47)
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Inspectie-items

Pedagogisch klimaat

Pedagogische praktijk

De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan.
(art 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 en 1.50 lid 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 en 1.50 lid 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 en 1.50 lid 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 en 1.50 lid 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

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang 
van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd.
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is bij aanvang 
van de werkzaamheden niet ouder dan twee maanden.
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De verklaringen omtrent het gedrag die zijn afgegeven vóór 1 maart 2013 zijn niet ouder dan twee 
jaar.
(art 1.50 lid 3 en 3.8g 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, 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Opvang in groepen

Ieder kind behoort bij een basisgroep.
(art 1.50 lid 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 1.50 lid 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 1.50 lid 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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Gegevens voorziening

Opvanggegevens
Naam voorziening : SNO+
Aantal kindplaatsen : 20

Gegevens houder
Naam houder : SNO Woudenberg
Adres houder : Tromplaan 10
Postcode en plaats : 3931AH WOUDENBERG
Website : www.snowoudenberg.nl
KvK nummer : 32155566

Gegevens toezicht

Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD : GGD regio Utrecht
Adres : Postbus 51
Postcode en plaats : 3700AB ZEIST
Telefoonnummer : 030-6086086
Onderzoek uitgevoerd door : H. van Wijk

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente : WOUDENBERG
Adres : Postbus 16
Postcode en plaats : 3930EA WOUDENBERG

Planning
Datum inspectie : 13-11-2014
Opstellen concept inspectierapport : 03-12-2014
Vaststelling inspectierapport : 22-12-2014
Verzenden inspectierapport naar houder 
en oudercommissie

: 23-12-2014

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente

: 23-12-2014

Openbaar maken inspectierapport : 23-12-2014
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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.


