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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 3 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd regulier onderzoek. 

 
Beschouwing 
Buitenschoolse opvang de Muzikant heeft een eigen groepsruimte tot haar beschikking in 
de Leeuwenhartschool te Oud-Beijerland. 
  
De kinderen kunnen ook gebruik maken van de toneelzaal op de eerste verdieping. De kinderen 
worden opgevangen in één basisgroep van maximaal 17 kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. 
  
  
Tijdens deze inspectie zijn niet alle voorwaarden uit het rapport meegenomen in de beoordeling. 
Het onderzoek heeft zich gericht op de kernzaken uit de wet- en regelgeving en is dan ook met 
name gebaseerd op een gesprek met de beroepskrachten en de observatie op de groep. 
  
BSO de Muzikant voldoet aan alle voorwaarden.  

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

 

Pedagogisch klimaat 

 
  
Pedagogische praktijk 
 
Kinderen hebben zojuist een film met elkaar gekeken over een paardenmelkerij van een van de 
kinderen. Kinderen worden uitgedaagd om paardenmelk te proeven. 
Tijdens de broodmaaltijd worden kinderen gestimuleerd zelf hun brood te smeren en drinken in te 
schenken. Ze mogen omstebeurt in tweetallen eten gaan pakken. Als iedereen voorzien is wordt er 
gezamenlijk begonnen. Kinderen mogen zelf kiezen waar ze mee willen spelen. De beroepskrachten 
begeleiden hier in en geven de kinderen de gelegenheid om zelf te ontdekken. Kinderen krijgen 
complimenten als ze eigen ideeën goed bespreken met anderen kinderen. Er is aandacht voor elk 
kind. 
 
Gebruikte bronnen: 
• Observaties (tijdens het tafelmoment en vrij spelen) 
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Personeel en groepen 

 
  
Verklaring omtrent het gedrag 
 
Verklaring omtrent het gedrag van de beroepskrachten zijn ingezien. 
 
Passende beroepskwalificatie 

 
De diploma's van de beroepskrachten zijn ingezien. 
 
Beroepskracht-kindratio 
 
Tijdens de inspectie zijn er 12 kinderen en twee beroepskrachten. 
 
Opvang in groepen 
 
Elke kind hoort bij de basisgroep van kinderen tussen de 4 en 12 jaar. 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (gesproken met Mw. E. van Winden) 
• Interview anderen (gesproken met de beroepskracht) 
• Verklaringen omtrent het gedrag 
• Diploma's beroepskrachten 
• Presentielijsten 
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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 

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 niet ouder is 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) 

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 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 3 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 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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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) 

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 : BSO de Muzikant 
Aantal kindplaatsen : 17 
 

Gegevens houder 
Naam houder : Ellen van Winden-de Vries 
Website : www.bsodemuzikant.nl 
KvK nummer : 50987720 
 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : Dienst Gezondheid en Jeugd 
Adres : Postbus 166 
Postcode en plaats : 3300AD DORDRECHT 
Telefoonnummer : 078-7708500 
Onderzoek uitgevoerd door :  Mw. S. Kruithof 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : OUD-BEIJERLAND 
Adres : Postbus 2003 
Postcode en plaats : 3260EA OUD-BEIJERLAND 
 
Planning 
Datum inspectie : 28-01-2014 
Opstellen concept inspectierapport : 03-02-2014 
Zienswijze houder : 17-02-2014 
Vaststelling inspectierapport : 13-02-2014 
Verzenden inspectierapport naar houder 
en oudercomissie 

: 13-02-2014 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 13-02-2014 

Openbaar maken inspectierapport : uiterlijk 6-03-2013 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

Houder gaat akkoord met de rapportage. 


