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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. 
In dit inspectierapport zijn niet alle items beoordeeld. Met behulp van het model risicoprofiel zijn de 
inspectieactiviteiten bepaald. Deze inspectieactiviteiten richten zich primair op de kwaliteit van de 
dagelijkse praktijk, aangevuld met aandachtspunten uit vorige inspecties, of indien hier een andere 
aanleiding toe is. 

 
Beschouwing 
Algemene informatie 
Buitenschoolse Opvang (BSO) De Guppies is van dezelfde houder als Kinderdagverblijf (KDV) De 
Guppies, beiden zijn een particuliere onderneming. 
  
Dit inspectierapport betreft BSO De Guppies. 
  
De opvang wordt aangeboden op maandag t/m vrijdag en biedt plaats aan maximaal 20 kinderen. 
  
Inspectiegeschiedenis 
Vanaf inschrijving in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP), 6 januari 
2014, zijn er tijdens de uitgevoerde inspecties geen tekortkomingen geconstateerd. 
  
Inspectie 2017 
BSO De Guppies is onaangekondigd bezocht voor de jaarlijkse inspectie.  
  
Bevindingen 
Tijdens het inspectiebezoek werden geen tekortkomingen geconstateerd. 
  

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

 

Pedagogisch klimaat 

 
Onder de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gelden eisen voor de aanwezigheid 
van een pedagogisch beleidsplan, de inhoud van een pedagogisch beleidsplan en de relatie van het 
beleidsplan met de praktijk. In de praktijk dienen voorwaarden te worden vervuld voor het 
waarborgen van de emotionele veiligheid van kinderen, de ontwikkeling van de persoonlijke en de 
sociale competentie van kinderen en de overdracht van normen en waarden. 
  
Bij de observatie van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het 
"Veldinstrument observatie pedagogische praktijk" van december 2014. Daarin staan de specifieke 
aspecten waarop wordt geobserveerd. Hieruit citeert de toezichthouder enkele zinnen, die 
betrekking hebben op het geobserveerde pedagogisch handelen en illustreert deze met 
voorbeelden uit de praktijk. 
  
De illustraties zijn bedoeld als beknopte voorbeelden en pretenderen niet een volledig beeld van de 
praktijksituatie te geven. De toezichthouder stoelt haar inzicht en mening op de gegeven 
voorbeelden en op tijdens de observatie opgedane overige signalen. 
  
  
 
Pedagogische praktijk 
 
De observatie van de pedagogische praktijk vond plaats op woensdag middag op de basisgroep. Er 
waren in totaal 6 kinderen aanwezig met 1 beroepskracht. 
  
Bij binnenkomst van de toezichthouder zijn alle kinderen van het KDV en de BSO samen op groep 
paars. Het is pauzetijd voor de beroepskrachten. De kinderen zijn aan het vrij spelen, sommigen 
zitten voor de tv, andere kinderen zijn aan het spelen. Na de pauze van de beroepskrachten gaan 
de BSO kinderen buiten spelen. 
  
Emotionele veiligheid 
"De beroepskrachten communiceren met de kinderen." 
De beroepskracht gedraagt zich sensitief en responsief naar de kinderen. 
Observatie: de beroepskracht geeft aan dat zij eten en drinken gaat ophalen. 'Gaan we dan niet 
buiten eten?', vraagt een van de kinderen verbaasd. 'Dat doen we toch altijd, dacht je dat we weer 
naar binnen gingen?', vraagt de beroepskracht aan het kind. Gerustgesteld wachten de kinderen 
totdat de beroepskracht terugkomt met eten en drinken. 
  
Persoonlijke competentie 
"Er is wederzijdse interactie tussen de beroepskracht en individuele kinderen". 
De beroepskracht toont betrokkenheid door met aandacht naar individuele kinderen te luisteren en 
aan te sluiten op wat een kind vertelt. 
Observatie: een van de kinderen 'meldt' bij de beroepskracht: '... ik had een worteltje (plastic 
speelgoed) daar liggen...' (op haar step). Beroepskracht: '... die ligt nu daar (op de grond van de 
buitenspeelruimte), die valt eraf als je beweegt'. Het kind haalt opgelucht het worteltje op en legt 
het terug bij het andere speelgoed. Hierna rijdt zij weer rond op haar step. 
  
Sociale competentie 
"De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in hun onderlinge interactie". 
Observatie: buiten aan een tafeltje zijn een paar kinderen aan het 'loomen'. Een van de kinderen 
heeft er wat meer moeite mee en vraagt hulp aan de beroepskracht: 'Ik vind dat je goed bezig 
bent'. Het meisje gaat verder, echter niet helemaal naar haar zin. Een ander meisje ziet dit en 
helpt het andere meisje op weg, daarna kunnen beide meisjes zelfstandig verder. De 
beroepskracht heeft glimlachend meegekeken. 
  
Normen en waarden 
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"Afspraken, regels en omgangsvormen zijn aanwezig en worden toegepast." 
Observatie: twee kinderen rijden tegen de wand van het gebouw op met hun fietsen. De 
beroepskracht loopt op ze af en vraagt: 'Heren mag dat?' 'Nee' schudden ze allebei met hun hoofd 
en stoppen ermee. Zij rijden verder de buitenspeelruimte op. 
  
Conclusie 
De pedagogische praktijk voldoet aan de getoetste eisen. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevrouw A. Blaazer-Jaarsveld, houder) 
 Interview (beroepskracht) 
 Observaties (pedagogische praktijk, binnen- en buitenruimten) 
 Veldinstrument observatie pedagogische praktijk 4-12 jaar, versie datum december 2014 
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Personeel en groepen 

 
Onder de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gelden eisen voor verklaringen 
omtrent het gedrag en passende beroepskwalificaties. Ook gelden normen voor opvang in groepen, 
beroepskracht-kindratio en voertaal. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
De aanwezige beroepskracht beschikt over een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). 
  
De houder beschikt over een VOG Natuurlijk Persoon (NP). 
  
Conclusie  
Deze VOG's voldoen aan de eisen. 
  
 
 
Passende beroepskwalificatie 
 
De aanwezige beroepskracht beschikt over een voor de werkzaamheden passende 
beroepskwalificatie overeenkomstig de CAO Kinderopvang. 
  
Conclusie 
Deze diploma's voldoen aan de eisen. 
 
 
Opvang in groepen 
 
Bij BSO De Guppies worden per dagdeel maximaal 20 kinderen opgevangen in 1 basisgroep in de 
leeftijd van 4-12 jaar. 
  
Conclusie  
De opvang in basisgroepen voldoet aan de eisen. 
 
 
Beroepskracht-kindratio 
 
Tijdens het inspectiebezoek waren er in totaal 6 kinderen aanwezig met 1 beroepskracht. 
  
Conclusie 
Er werd aan de beroepskracht-kindratio voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevrouw A. Blaazer-Jaarsveld, houder) 
 Interview (beroepskracht) 
 Diploma beroepskracht 
 Verklaringen omtrent het gedrag 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Onder de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gelden eisen voor de waarborging 
van de veiligheid en gezondheid risico-inventarisatie en de meldcode kindermishandeling. 
  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
De risico-inventarisaties veiligheid (RI-V) en gezondheid (RI-G) zijn respectievelijk in april 2017 en 
mei 2017 uitgevoerd en betreffen de actuele situatie. Voor het uitvoeren van de RI's is de houder 
verantwoordelijk. Tijdens teamoverleggen worden de RI's binnen het gehele team besproken. 
  
Conclusie 
Het beleid en de praktijk op het gebied van veiligheid en gezondheid voldoet aan de eisen. 
 
 
Meldcode kindermishandeling 
 
BSO De Guppies maakt gebruik van de juiste versie (model MO-groep) van de meldcode 
kindermishandeling, namelijk juli 2013. 
  
Op de groep is de juiste versie aanwezig van de meldcode kindermishandeling, namelijk juli 2013. 
Tijdens teamoverleggen wordt dit document besproken. 
  
Conclusie 
Het beleid en de praktijk met betrekking tot de meldcode kindermishandeling voldoet aan de 
voorwaarden. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevrouw A. Blaazer-Jaarsveld, houder) 
 Interview (beroepskracht) 
 Observaties (pedagogische praktijk, binnen- en buitenruimten) 
 Sociale kaart 
 Risico-inventarisatie veiligheid (april en mei 2017) 
 Risico-inventarisatie gezondheid (april en mei 2017) 
 Actieplan veiligheid (april en mei 2017) 
 Actieplan gezondheid (april en mei 2017) 
 Meldcode kindermishandeling (versie juli 2013) 



 

8 van 13 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 14-06-2017 

De Guppies te Dronten 

 

Accommodatie en inrichting 

 
Onder de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gelden eisen voor de 
accommodatie en inrichting van de binnenruimte en de buitenspeelruimte. 
  
 
Binnenruimte 
 
BSO De Guppies is gevestigd in een voormalige schoolgebouw. 
  
De groepsruimte is ingericht met laag meubilair, zodat kinderen hieraan op kindhoogte kunnen 
spelen. Er is een grote tafel waar kinderen kunnen eten, drinken en knutselen. 
  
De groepsruimte heeft verschillende activiteitenhoeken waar kinderen op hun eigen manier kunnen 
spelen, lezen, fantaseren of even rusten. 
  
De groepsruimte is overzichtelijk en voorzien van vele ramen uitkijkend op de buitenspeelruimte. 
  
Conclusie 
De binnenruimte voldoet aan de voorwaarden. 
  
 
 
Buitenspeelruimte 
 
De BSO maakt gebruik van de buitenruimte dat zich voor het gebouw bevindt. De buitenruimte is 
volledig betegeld en voorzien van een zandbak. De kinderen kunnen zelf speelgoed pakken uit de 
opslagruimte.   
   
De buitenspeelruimte is aangrenzend en voor kinderen toegankelijk, er zijn geen belemmeringen 
om buiten te spelen. De kinderen kunnen vrij spelen in de buitenruimte onder toezicht van de 
beroepskrachten. 
  
Conclusie 
De buitenspeelruimte voldoet aan de voorwaarden. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Observaties (pedagogische praktijk, binnen- en buitenruimten) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogische praktijk 

De houder draagt zorg voor uitvoering van het vastgestelde pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 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 vanaf 1 maart 
2013. 
(art 1.50 lid 3 en 3.8g 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 bij aanvang van de werkzaamheden 
niet ouder dan twee maanden. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger is vóór aanvang 
van de werkzaamheden aan de houder overgelegd en bij aanvang van de werkzaamheden niet 
ouder dan twee jaar. De actuele verklaring omtrent het gedrag is niet ouder dan twee jaar, te 
rekenen vanaf de dag van afgifte van de meest actuele verklaring omtrent het gedrag. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 en 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)  

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang. 
(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 

De opvang vindt plaats in basisgroepen. 
(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) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

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 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) 

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) 

Meldcode kindermishandeling 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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De houder handelt overeenkomstig de wettelijke meldplicht en bevordert de kennis en het gebruik 
ervan. 
(art 1.51b en 1.51c Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

 

Accommodatie en inrichting 

Binnenruimte 

De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op 
te vangen kinderen. 
(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 

De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de 
op te vangen kinderen. 
(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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : De Guppies 
Aantal kindplaatsen : 20 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Annemieke Blaazer 
KvK nummer : 59332018 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Flevoland 
Adres : Postbus 1120 
Postcode en plaats : 8200BC LELYSTAD 
Telefoonnummer : 088-0029910 
Onderzoek uitgevoerd door :  E. Kerkenaar 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Dronten 
Adres : Postbus 100 
Postcode en plaats : 8250AC DRONTEN 
 
Planning 
Datum inspectie : 14-06-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 08-08-2017 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 22-08-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 22-08-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 22-08-2017 

Openbaar maken inspectierapport :  
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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. 
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