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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 1 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een aangekondigd onderzoek voor registratie.

Beschouwing
Feiten over buitenschoolse opvang de Speelboom
Buitenschoolse opvang de Speelboom is de eerste onderneming van de houder. De buitenschoolse 
opvang is gelegen in de wijk Kralingen te Rotterdam. De houder is voornemens met ingang van 1 
november 2015 te starten met de exploitatie. De houder heeft schriftelijk een aanvraag
registeropname ingediend bij de gemeente Rotterdam.

Het plan is om in de buitenschoolse opvang totaal 10 kinderen (4-12 jaar) op te vangen in 
1 basisgroep.

Buitenschoolse opvang de Speelboom heeft de beschikking over 1 leefruimte en een aangrenzende 
buitenspeelruimte. Aangrenzend aan de buitenspeelruimte is eveneens een openbare 
speelgelegenheid met speeltoestellen.

In hetzelfde pand van buitenschoolse opvang de Speelboom is kinderdagverblijf de Speelboom 
gehuisvest.

Inspectiegeschiedenis 
Er is geen inspectiegeschiedenis.

Bevindingen op hoofdlijnen 
Tijdens dit onderzoek voor registratie zijn op de onderzochte items geen overtredingen 
geconstateerd.

Er heeft overleg en overreding plaatsgevonden op de volgende domeinen: "Pedagogisch klimaat" 
en "Ouderrecht".

De bevindingen worden nader toegelicht bij de betreffende domeinen.

Advies aan College van B&W
Opnemen in het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen.
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Observaties en bevindingen

Kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang

Kinderopvang in de zin van de wet

De opvang zal bedrijfsmatig gaan plaatsvinden voor kinderen in de leeftijd tussen de 4 en 12 jaar. 
Gedurende de opvang zal verzorging en opvoeding geboden worden.

Kinderopvang en naleving wet- en regelgeving

Dit betreft de eerste onderneming van de houder.

Gebruikte bronnen:
 Interview anderen (met de houder)
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Pedagogisch klimaat

Pedagogisch beleid

Kinderopvang De Speelboom hanteert een algemeen pedagogisch beleidsplan.

In het pedagogisch beleidsplan staat onder andere het volgende beschreven:

 De visie op de omgang met kinderen en wijze waarop de emotionele veiligheid wordt 
gewaarborgd. Hoe de persoonlijke en sociale competentie wordt gestimuleerd en hoe de 
overdracht van waarden en normen plaatsvindt;

 Het wenbeleid;
 De maximale omvang van een basisgroep;
 De leeftijdsopbouw van een groep;
 De werkwijze;
 De inzet van leerlingen;
 Ondersteuning van keukenpersoneel.

Opmerking 1: Indien er 1 beroepskracht op de buitenschoolse opvang aanwezig is, is het 
kinderdagverblijf de achterwacht in geval van calamiteiten. Het kinderdagverblijf is in hetzelfde 
pand gehuisvest.

De toezichthouder heeft de houder tijdens het onderzoek door middel van overleg en overreding de 
mogelijkheid geboden om de overtreding met betrekking tot de onderstaande voorwaarde te 
herstellen:
-Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de leeftijdsopbouw 
van de basisgroep.

Deze beschrijving ontbrak in het pedagogisch beleidsplan.

Op 15-10-2015 is door de houder een aangepast pedagogisch beleidsplan nagestuurd. De inhoud 
ervan is volledig. Er wordt nu aan de wettelijke vereisten voldaan.

Gebruikte bronnen:
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (met de houder)
 Website (www.kinderopvangdespeelboom.nl)
 Pedagogisch beleidsplan (meegestuurd met de aanvraag tot registratie, geen versienummer)
 Aangepast pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang versie 2 14/10-2015
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Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag

De houder heeft bij het indienen van de aanvraag van de aanvraag tot registratie een verklaring 
omtrent het gedrag Rechtspersonen overlegd en is op dat moment niet ouder dan twee maanden.
  
Hiermee wordt voldaan aan de wettelijke vereisten.

Er zijn nog geen andere personen werkzaam voor de buitenschoolse opvang. De verklaringen 
omtrent het gedrag van de toekomstige werkzame personen worden beoordeeld in het onderzoek 
na registratie.

Passende beroepskwalificatie

De houder beschikt over een passende beroepskwalificatie conform CAO kinderopvang. Dit is een 
geldig diploma voor het verrichten van werkzaamheden in de kinderopvang.

Er zijn nog geen beroepskrachten werkzaam voorde buitenschoolse opvang. Een passende 
beroepskwalificatie van de toekomstige beroepskrachten wordt beoordeeld in het onderzoek na 
registratie.

Gebruikte bronnen:
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (met de houder)
 Verklaringen omtrent het gedrag (VOG Rechtspersonen)
 Diploma's beroepskrachten (van de houder)
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Veiligheid en gezondheid

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid

Voor de inventarisatie veiligheid is gebruik gemaakt van de papieren methode van Consument en 
Veiligheid. Voor de inventarisatie gezondheid is gebruik gemaakt van de papieren methode van het 
LCHV.

De risico-inventarisatie heeft betrekking op de situatie bij de huidige inspectie en is uitgevoerd in 
alle voor kinderen toegankelijke ruimtes en op alle specifieke onderdelen. Naar aanleiding van de 
risicoinventarisatie zijn actieplannen gemaakt.

De protocollen/richtlijnen en beleidsdocumenten behorend bij de risico-inventarisatie gaan jaarlijks 
geëvalueerd worden.

Er is een ongevallenregistratie aanwezig. De inhoud voldoet aan de wettelijke vereisten.

Meldcode kindermishandeling

De houder heeft een Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld vastgesteld.
Er wordt gebruik gemaakt van het model dat is uitgegeven door de Brancheorganisatie 
kinderopvang en dat is toegepast op de organisatie. De sociale kaart is ingevuld.

Gebruikte bronnen:
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (met de houder)
 Observaties (binnen- en buitenspeelruimtes)
 Risico-inventarisatie veiligheid (2015)
 Risico-inventarisatie gezondheid (2015)
 Actieplan veiligheid
 Actieplan gezondheid
 Ongevallenregistratie
 Meldcode kindermishandeling (versie juli 2013 Branche Kinderopvang)
 Protocol buitenspelen
 Protocol gezondheid en hygiëne
 Protocol binnenmilieu
 Binnenklimaat formulier
 Hygiënecode voor kleine instellingen
 Formulier verslaglegging intern overleg
 Observatieformulier kindermishandeling
 Protocol integratie kwetsbare kinderen
 Sociale kaart



8 van 14
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang onderzoek voor registratie 13-10-2015
Kinderopvang de Speelboom te Rotterdam

Accommodatie en inrichting

Binnenruimte

De kinderen worden opgevangen in 1 groep, die een eigen groepsruimte heeft en voldoende groot 
is voor het aantal op te vangen kinderen.

Groep Aantal kinderen Beschikbare m²

BSO 10 35,7 m²
Extra speelkamer BSO 12,43 m²

De passende inrichting van de binnenspeeruimte wordt beoordeeld in het onderzoek na registratie.

Buitenspeelruimte

De buitenspeelruimte is 184 m² (opgave houder). Er wordt ruim voldaan aan de oppervlakte eis.

De buitenspeelruimte is aangrenzend aan het kindercentrum en altijd toegankelijk voor de 
kinderen. Aangrenzend aan de buitenspeelruimte is eveneens een openbare speelgelegenheid met 
speeltoestellen.

De buitenspeelruimte gaat gebruikt worden door de kinderen van de buitenschoolse opvang en het 
kinderdagverblijf.

De buitenspeelruimte is ingericht met een zandbak en er gaat gebruik gemaakt worden van los 
spelmateriaal. De houder is voornemens medio 2016 de buitenspeelruimte verder in te richten.

De passende inrichting van de buitenspeeruimte wordt beoordeeld in het onderzoek na registratie.

Gebruikte bronnen:
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (met de houder)
 Observaties (binnen- en buitenspeelruimtes)
 Plattegrond (Toegestuurd d.d. 6-10-2015)
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Ouderrecht

Informatie

De houder informeert de ouders via de website van kinderopvang de Speelboom, een 
informatiebrochure en het pedagogisch beleidsplan.

Ouders worden geïnformeerd over:
 het pedagogisch beleid;
 het aantal beroepskrachten in relatie tot het aantal kinderen per leeftijdscategorie;
 de groepsgrootte;
 de opleidingseisen van de beroepskrachten;
 het beleid met betrekking tot de inzet van leerlingen;
 het te voeren beleid inzake veiligheid en gezondheid, waaronder de risico-inventarisatie.

De toezichthouder heeft de houder tijdens het onderzoek door middel van overleg en overreding de 
mogelijkheid geboden om de overtreding met betrekking tot de volgende voorwaarde te herstellen: 
"De houder informeert de ouders over het te voeren beleid.". De informatie was niet eenduidig of 
informatie was niet overeenkomstig de praktijk beschreven. Dit betrof informatie over de inzet van 
stagiaires, de Calibris erkenning, de aanwezigheid van een oudercommissie en de aansluiting bij de 
externe klachtencommissie.

Op 15-10-2015 is door de houder een aangepast pedagogisch beleidsplan nagestuurd. De inhoud 
ervan is volledig. Er wordt nu aan de wettelijke vereisten voldaan.

Opmerking: het aangepaste pedagogisch beleidsplan gaat de houder nog op de website plaatsen.

Klachten

De houder is voornemens zich aan te sluiten bij de externe klachtencommissie Stichting 
Klachtencommissie Kinder-opvang (sKK) en voor de oudercommissie bij de Klachtenkamer 
oudercommissie van sKK-OC.

Gebruikte bronnen:
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (met de houder)
 Informatiemateriaal voor ouders
 Website (www.kinderopvangdespeelboom.nl)
 Pedagogisch beleidsplan (meegestuurd met de aanvraag tot registratie, geen versienummer)
 Aangepast pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang versie 2 14/10-2015
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Inspectie-items

Kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang

Kinderopvang in de zin van de wet

De opvang vindt bedrijfsmatig of anders dan om niet plaats.
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Gedurende de opvang wordt verzorging en opvoeding geboden en een bijdrage geleverd aan de 
ontwikkeling van kinderen.
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De opvang is gericht op kinderen in de leeftijd dat ze naar het basisonderwijs kunnen gaan.
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 1 sub c Besluit kwaliteit kinderopvang 
peuterspeelzalen)

Pedagogisch klimaat

Pedagogisch beleid

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum kenmerkende visie 
op de omgang met kinderen is beschreven.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen)

In het pedagogisch beleidsplan staat in duidelijke en observeerbare termen het volgende 
beschreven: de wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de 
mogelijkheden voor kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie, en 
de wijze waarop de overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de werkwijze, de 
maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de basisgroep.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub b Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe beroepskrachten 
bij hun werkzaamheden worden ondersteund door andere volwassenen.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub d Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop 
kinderen kunnen wennen aan een nieuwe basisgroep waarin zij zullen worden opgevangen.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub e Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag

Een verklaring omtrent het gedrag van de houder is bij het indienen van de aanvraag tot registratie 
aan het college van B&W overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee maanden.
(art 1.50 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)
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Veiligheid en gezondheid

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid op voor alle voor kinderen toegankelijke 
ruimtes in een kindercentrum, waaronder de buitenspeelruimte.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub 
a Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk)

De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk)

De houder beschrijft de veiligheidsrisico’s op de thema’s: verbranding, vergiftiging, verdrinking, 
valongevallen, verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en 
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen)

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn, 
respectievelijk worden genomen in verband met de veiligheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de veiligheidsrisico’s en de maatregelen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De registratie van ongevallen bevat per ongeval de aard en plaats van het ongeval, het jaar waarin 
het ongeval zich heeft voorgedaan en een overzicht van getroffen maatregelen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 3 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen)

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie gezondheid op.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk)

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk)

De houder beschrijft de gezondheidsrisico’s op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu, 
buitenmilieu en medisch handelen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en 
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen)

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn 
respectievelijk worden genomen in verband met de gezondheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de gezondheidsrisico’s en de maatregelen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie gezondheid.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen)
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Meldcode kindermishandeling

De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld welke voldoet aan de beschreven 
eisen.
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2a Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen)

Accommodatie en inrichting

Binnenruimte

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² passend ingerichte binnenspeelruimte 
beschikbaar.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Buitenspeelruimte

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3 m² buitenspeelruimte beschikbaar.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De buitenspeelruimte is voor kinderen toegankelijk.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De buitenspeelruimte is vast beschikbaar voor de buitenschoolse opvang.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Ouderrecht

Informatie

De houder informeert de ouders over het te voeren beleid.
(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)
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Gegevens voorziening

Opvanggegevens
Naam voorziening : Kinderopvang de Speelboom
Website : http://www.kinderspeelboom.nl
Aantal kindplaatsen : 10

Gegevens houder
Naam houder : Kinderopvang de Speelboom B.V.
Adres houder : Schinkelstraat 158
Postcode en plaats : 3061MN Rotterdam
KvK nummer : 63879832

Gegevens toezicht

Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD : GGD Rotterdam-Rijnmond
Adres : Postbus 70014
Postcode en plaats : 3000KS ROTTERDAM
Telefoonnummer : 010 4984015
Onderzoek uitgevoerd door : E.J. Berends

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente : Rotterdam
Adres : Postbus 70014
Postcode en plaats : 3000KS ROTTERDAM

Planning
Datum inspectie : 13-10-2015
Opstellen concept inspectierapport : 21-10-2015
Zienswijze houder : Niet van toepassing
Vaststelling inspectierapport : 22-10-2015
Verzenden inspectierapport naar houder : 22-10-2015
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente

: 22-10-2015

Openbaar maken inspectierapport : 22-10-2015
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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.


