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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 

 

 Het pedagogische klimaat (beleid en de praktijk) 

 Inschrijving in het personenregister kinderopvang 

 Opleidingseisen (diploma's van de beroepskrachten en pedagogisch beleidsmedewerker) 

 Beoordelen van de beroepskracht-kindratio (aantal aanwezige kinderen en beroepskrachten) 

 Indeling van de kinderen in de groepen (stabiliteit van de kinderopvang). 

 

Beschouwing 

Conclusie 

De toezichthouder concludeert dat zowel het beleid als de praktijk in orde zijn. 

 

Korte beschrijving van de buitenschoolse opvang (BSO) 

BSO De Troonkamer is een BSO van houder Het Kasteeltje B.V. De BSO is samen met het 

kinderdagverblijf (KDV) Het Troonkasteel gevestigd aan het schoolplein van basisschool De 

Regenboog aan de Mr. Rinkstraat 17 te Tiel. 

 

De houder heeft nog één BSO De Schatkamer en twee KDV's: Het Kasteeltje en het 

Sprookjeskasteel. Allen gevestigd in de gemeente Tiel. 

 

De BSO is in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) geregistreerd met 22 kindplaatsen voor 

kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. 

 

Onderzoeksgeschiedenis 

Hier staat in het kort de inspecties van de afgelopen drie jaar. 

 2019; is er een onderzoek voor registratie uitgevoerd met een positief advies voor opname in 

het LRK met 15 kindplaatsen. Later dat jaar was er nog een onderzoek na registratie waarbij 

er geen tekortkomingen waren. 

 2020; vanwege de coronacrisis was er een kort onderzoek op de locatie en een incidenteel 

onderzoek uitbreiding  naar 22 kindplaatsen. 

 2021; een jaarlijks onderzoek met een herstelaanbod op een item uit het pedagogisch beleid. 

 

Bevindingen op hoofdlijnen 

Uit het onderzoek is gebleken dat de houder voldoet aan de eisen die getoetst zijn. Dit is verder te 

lezen in dit rapport. 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder 

duidelijk hoe hij/zij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent: 

Het bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden 

en de overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft de houder onderwerpen zoals de indeling 

en grootte van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid. 

 

De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch 

beleid. 

 

Van de beoordeelde eisen staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.    

Pedagogisch beleid 

Pedagogisch beleidsplan De Troonkamer 

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de organisatie brede beleidszaken beschreven 

zijn. Daarnaast is er per opvanglocatie een specifiek pedagogisch werkplan dat toegeschreven is op 

die locatie. 

In het pedagogisch beleidsplan en het pedagogisch werkplan worden alle voorwaarden beschreven 

zoals vereist volgens de Wet. 

 

Werken volgens het pedagogisch beleidsplan 

De beroepskrachten moeten weten wat er in het pedagogisch beleidsplan en in het eigen werkplan 

staat zodat zij weten hoe zij moeten werken. 

 

Handelen in de praktijk 

Dit heeft de toezichthouder onderzocht door te praten met de beroepskrachten en door het 

observeren van de beroepskrachten en de kinderen op de groep. De toezichthouder beoordeelt of 

zij voldoende op de hoogte zijn van het pedagogisch beleid. Tijdens de inspectie staat één van de 

houders als invalkracht op de groep samen met een pedagogisch medewerker die in september is 

gestart. De pedagogisch medewerker vertelt dat er met thema's wordt gewerkt op de BSO. Het 

thema is Halloween. De kinderen kunnen een skelet trekpop maken. 

Pedagogische praktijk 

De toezichthouder kijkt op de opvanglocatie of de beroepskrachten hun werk met de kinderen goed 

doen. Hoe gaan zij met de kinderen om? Wat doen zij met de kinderen en wat kunnen zij er over 

vertellen?  GGD GHOR Nederland heeft een document gemaakt dat de toezichthouder hiervoor 

gebruikt. Dat document heet "Veldinstrument observatie pedagogische praktijk". Hierin staan 

voorbeelden van de pedagogische praktijk die onvoldoende of voldoende zijn. De toezichthouder 

heeft hiervan een paar voorbeelden gebruikt. Deze staan boven de voorbeelden schuingedrukt 

uitgelegd. Er is beoordeeld of de houder zorgt voor verantwoorde opvang. De toezichthouder heeft 

gekeken naar de volgende pedagogische basisdoelen:   

 

1. Emotionele veiligheid; er is gekeken of er op een sensitieve en responsieve manier met 

kinderen wordt omgegaan. Of er respect voor de autonomie van kinderen wordt getoond en 
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grenzen worden gesteld aan en structuur wordt geboden voor het gedrag van kinderen, zodat 

kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen voelen. 

2. Persoonlijke ontwikkeling; er is ook gekeken of kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd 

in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, cognitieve vaardigheden, 

taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, zodat de kinderen steeds zelfstandiger leren 

functioneren in een veranderende omgeving. 

3. Sociale ontwikkeling; tevens is er gekeken of kinderen worden begeleid in hun interacties. 

Daarbij is gekeken of er spelenderwijs sociale kennis en vaardigheden worden bijgebracht, 

zodat de kinderen ook steeds zelfstandiger relaties met anderen leren op te bouwen en te 

onderhouden. 

4. Normen en waarden; als laatste is er gekeken of kinderen worden gestimuleerd om op een 

open manier kennis te maken met de algemeen aanvaarde waarden en normen in de 

samenleving met het oog op een respectvolle omgang met anderen en een actieve participatie 

in de maatschappij. 

 

Beoordelen van de praktijk 

Hieronder heeft de toezichthouder een paar voorbeelden uitgelegd die ze heeft gezien in de 

praktijk. Deze voorbeelden zijn verbonden aan één van de pedagogische basisdoelen.  

De observatie was op maandagmiddag 31 oktober. Er waren 18 kinderen aanwezig, één vaste 

beroepskracht en één houder die inviel op de groep. Verder was ook de coach aanwezig. 

 

Waarborgen emotionele veiligheid 

De emotionele veiligheid van de kinderen was tijdens het onderzoek voldoende gewaarborgd. 

 

Er heerst een ontspannen, open sfeer in de groep 

  

Energie en sfeer (4-12) 

Er is een aangename sfeer in de groep. De meeste kinderen tonen in hun gedrag dat ze zich op 

hun gemak voelen. Kinderen laten hun emoties zien, zowel in positieve zin (blij, tevreden, 

nieuwsgierig, enthousiast) als in negatieve zin (boos, verdrietig). De emoties zijn passend bij de 

situatie. 

  

Voorbeeld 

Alle kinderen gaan buitenspelen samen met de twee beroepskrachten. De kinderen trekken jassen 

aan en gaan enthousiast naar buiten. Een groep kinderen speelt met een bal. De bal valt op het 

dak. Eén van de kinderen gaat een andere bal pakken. Een groep meiden zit op een opstaande 

rand met elkaar te kletsen. Weer een ander groepje jongere kinderen speelt met de fietsen. Aan de 

kinderen is te zien dat ze het leuk hebben. Ze zijn met elkaar en gesprek, kijken vrolijk en hebben 

onderling contact. Zo nu en dan gaat een kind naar de beroepskracht om iets te vragen of te 

vertellen. 

 

Mogelijkheid bieden tot ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden 

De beroepskrachten zijn tijdens het onderzoek bezig met de ontwikkeling van de kinderen.  

 

De beroepskrachten ondersteunen en stimuleren de ontwikkeling van de (individuele) kinderen. 

  

Doelgericht aanbod (4-12) 

De beroepskrachten organiseren en benutten het programma voor uitdaging, stimulans, avontuur 

en plezier. Kinderen krijgen de kans om zichzelf en elkaars kunnen te ontdekken. De 

beroepskrachten plannen ‘speel-werk activiteiten’ met een doel (bv fantasie- en rollenspel, 
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ontdekken, sport, natuur). Er is aandacht voor en overleg over kwaliteit en niveau van spel, zowel 

op groepsniveau als voor individuele kinderen.   

  

Voorbeeld 

De ruimte binnen is uitnodigend. Er zijn verschillende hoeken gemaakt met zitjes of een bank. Of 

een themahoek (huishoek). Er staan spelletjes klaar om te pakken. Er hangen en staan 

zelfgemaakte knutselwerkjes. Het is te zien dat de ruimte is ingericht voor de hele leeftijdsgroep. 

Fantasiespeelgoed voor de jongste kinderen en een lekkere bank om op te lezen of te hangen voor 

de oudere kinderen. Er is speelgoed voor de verschillende leeftijdsgroepen. Buiten is er een grote 

eigen speelplek. Er is een moestuin met fruitbomen. Er is buitenspeelgoed. 

 

Mogelijkheid bieden tot ontwikkeling van sociale kennis en vaardigheden. 

De beroepskrachten ondersteunen de sociale ontwikkeling van de kinderen. 

 

De kinderen zijn deel van een groep 

  

Deel van een geheel (4-12) 

De beroepskrachten dragen uit en leven voor, dat de inbreng van alle kinderen –en henzelf- ertoe 

doet in de groep. Zij leren kinderen om elkaar te accepteren en te respecteren.   

 

Voorbeeld 

Tijdens het buitenspelen is te zien dat de kinderen goed met elkaar samen spelen. Het gaat als 

vanzelf. De beroepskrachten zijn er om waar nodig ondersteuning te bieden. De kinderen komen 

zelf naar de beroepskrachten toe voor hulp of een praatje. De kinderen hebben zelf bedacht wat ze 

gaan doen. Ze spelen in kleine groepjes.  

 

Kennis maken met waarden en normen in de samenleving 

De toezichthouder heeft gezien dat de beroepskrachten voldoende aandacht geven aan het kennis 

maken met waarden en normen.   

 

Beroepskrachten vullen een voorbeeldfunctie in spreken en handelen. 

  

Fatsoensnormen (4-12) 

Beroepskrachten treden op een professionele manier op in de omgang met andere volwassenen, 

zoals collega’s en ouders. Zij gaan respectvol met collega’s en ouders om, zijn vriendelijk, luisteren 

en tonen begrip en betrokkenheid. Zij zijn zich bewust van hun uitstraling als mede-opvoeder en 

vertrouwenspersoon en maken dit zichtbaar in hun lichaamshouding, taalgebruik en 

omgangsvormen. 

  

Voorbeeld 

Bij binnenkomst werd de toezichthouder vriendelijk begroet. De beroepskracht stond open voor de 

vragen van de toezichthouder en kwam professioneel over. Er werd naar elkaar geluisterd en er 

heerste een ontspannen sfeer. 

 

Conclusie 

De pedagogische praktijk voldoet aan de eisen. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview manager/ locatieverantwoordelijke 

 Interview anders namelijk: (Beroepskrachten) 

 Observatie(s) (Binnen en buiten) 
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 Pedagogisch beleidsplan 

 Pedagogisch werkplan (BSO De Troonkamer) 
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Personeel en groepen 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

Binnen de buitenschoolse opvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste 

basisgroepen. Er moet voldoende personeel op elke groep zijn. Hoeveel beroepskrachten nodig 

zijn, is afhankelijk van het aantal kinderen en hun leeftijd. 

 

Elke beroepskracht moet een geldig diploma hebben en ingeschreven staan in het Personenregister 

Kinderopvang. Een pedagogisch beleidsmedewerker begeleidt de beroepskrachten in hun werk. 

 

In de basisgroepen spreken de beroepskrachten Nederlands met elkaar en met de kinderen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De verklaring omtrent het gedrag is beoordeeld in een steekproef. In de steekproef zijn de 

beroepskrachten en de beroepskrachten in opleiding op deze BSO meegenomen. 

 

Inschrijving en koppeling in personenregister kinderopvang 

De beroepskrachten uit de steekproef zijn ingeschreven in het personenregister kinderopvang 

(PRK). Zij zijn gekoppeld door de houder voordat zij gestart zijn met hun werkzaamheden. 

 

Er worden momenteel geen stagiaires of vrijwilligers ingezet op deze BSO. 

Opleidingseisen 

Passende opleiding beroepskrachten 

De opleidingseisen zijn ook beoordeeld in een steekproef. De beroepskrachten werkzaam op deze 

BSO zijn beoordeeld. De diploma's voldoen aan de gestelde eisen die in de meest cao-

kinderopvang staan vermeld. 

Een van de medewerkers is in het bezit van een buitenlands diploma. Dit diploma kan niet worden 

beoordeeld. Hiervoor is een bewijs nodig dat het diploma gelijkwaardig is aan een 

Nederlands diploma dat kwalificeert voor werken in de kinderopvang. Het document gelijkstelling 

diploma is later nagestuurd en was in orde. 

 

Passende opleiding pedagogisch beleidsmedewerker 

De pedagogisch beleidsmedewerker en coach heeft een passende beroepskwalificatie voor de 

functie van pedagogisch beleidsmedewerker volgens de meest recente cao-kinderopvang. 

  

Conclusie 

De beroepskrachten en pedagogisch beleidsmedewerker/ coach hebben een passende opleiding 

volgens de meest recente cao-kinderopvang.   

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 

stagiaires 

Beroepskracht-kind ratio (BKR) 

Er wordt beoordeeld of er voldoende beroepskrachten op de groep staan voor het aantal kinderen 

dat er is. De beoordeling wordt uitgevoerd met behulp van 1ratio.nl 
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De BKR is beoordeeld door middel van een steekproef. 

Op de dag van de inspectie waren er in totaal 18 kinderen en twee beroepskrachten. Dat is 

conform de eisen. 

 

Drie uursregeling 

Dit is een tijdelijke afwijking van de BKR. Er worden dan minder beroepskrachten ingezet voor 

maximaal drie uur. Dit kan alleen als de BSO langer dan 10 uur open is. Dat zou kunnen tijdens de 

vakantie. De inspectie was tijdens een reguliere schoolweek. Er mag dan 30 minuten worden 

afgeweken. In het pedagogisch beleidsplan staat dat er tijdens schoolweken mogelijk wordt 

afgeweken tussen 14.30-15.00 uur.  

 

 Beroepskrachtenen in opleiding en/of stagiairs 

Op een kindercentrum mag maximaal de helft van de beroepskrachten bestaan uit 

beroepskrachten in opleiding. Hiermee wordt bedoeld iemand die een opleiding volgt waarmee je 

kan werken in de kinderopvang. Ook moet deze persoon dan een arbeidsovereenkomst hebben 

volgens de cao kinderopvang. Momenteel zijn er geen stagiairs op de BSO. 

 

Conclusie 

De beoordeelde inzet van de beroepskrachten voldoet aan de eisen. 

 

 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Opvang in basisgroepen 

Volgens het pedagogisch beleid is de indeling in basisgroepen op het kindercentrum als volgt; 

Er is één basisgroep van 22 kinderen. Dit was in de praktijk terug te zien. 

 

 

Conclusie 

De getoetste voorwaarden uit het hoofdstuk personeel en groepen voldoen aan de eisen. 
 

Gebruikte bronnen 

 Observatie(s) (Binnen en buiten) 

 Personenregister Kinderopvang 

 Landelijk Register Kinderopvang 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum 

draagt er zorg voor dat in de buitenschoolse opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt 

gehandeld. 

(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
 

Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde buitenschoolse opvang, draagt de houder van een 

kindercentrum er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin 

kinderen zich bevinden: 

a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de 

autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt 

geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen 

voelen; 

b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, 

cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat 

te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving; 

c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 

vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties 

met anderen op te bouwen en te onderhouden; 

d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 

aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met 

anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 

(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 11 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Personeel en groepen 

 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 

a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 

b. de participerende ouder; 

c. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 

uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een 

onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden 

opgevangen; 

d. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 

opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen worden opgevangen; 

e. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 

de kinderen die worden opgevangen; 

f. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd 

hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn 

of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 
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Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met f 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

 

Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het 

personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder van een kindercentrum kan de 

persoon zijn werkzaamheden aanvangen. 

(art 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

 
 

Opleidingseisen 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 

aangevangen cao Kinderopvang. 

Een beroepskracht meertalige buitenschoolse opvang beschikt daarbij over een bewijsstuk waaruit 

blijkt dat hij de Duitse, Engelse of Franse taal voor de deelvaardigheden gesprekken voe ren, lezen, 

luisteren en spreken beheerst op ten minste niveau B2 van het Europees Referentiekader (ERK) 

voor talen. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 1, 2 en 19a Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 

lid 1 Regeling Wet kinderopvang) 

 

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding 

zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9a lid 3 Regeling 

Wet kinderopvang) 

 
 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires 

De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat 

wordt opgevangen, met dien verstande dat de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten 

beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in een basisgroep wordt bepaald op grond van 

de rekenregels. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2, 3, 4, 8 en bijlage 1 onderdeel b 

en c Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9c Regeling Wet kinderopvang) 

 
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij buitenschoolse opvang vindt de opvang plaats in basisgroepen. Een kind wordt opgevangen in 

één basisgroep. De maximale grootte van de basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in 

bijlage 1, onderdeel b van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : BSO De Troonkamer 

Website : http://www.hetkasteeltjetiel.nl 

Aantal kindplaatsen : 22 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Kinderdagverblijf Het Kasteeltje BV 

Adres houder : Dr. Schaepmanstraat 9 

Postcode en plaats : 4001 CV Tiel 

KvK nummer : 11061722 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Gelderland-Zuid 

Adres : Postbus 1120 

Postcode en plaats : 6501 BC Nijmegen 

Telefoonnummer : 088 - 144 71 44 

Onderzoek uitgevoerd door :  C. de Witt 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Tiel 

Adres : Postbus 6325 

Postcode en plaats : 4000 HH Tiel 

 

Planning 

Datum inspectie : 31-10-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 23-11-2022 

Zienswijze houder : 13-12-2022 

Vaststelling inspectierapport : 13-12-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 14-12-2022 
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Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 14-12-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 28-12-2022 
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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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