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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang. Het betreft
een onaangekondigd nader onderzoek.
In dit nader onderzoeksrapport komen alleen de tekortkomingen aan bod die tijdens de jaarlijkse
inspectie d.d. 07-05-2019 zijn geconstateerd.
Het gaat hierbij om het domein 'Pedagogisch klimaat';


de pedagogische praktijk

Beschouwing
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over
Sport BSO (buitenschoolse opvang) de "Dassenburcht" Baalderveld en de inspectiegeschiedenis,
volgen de bevindingen op hoofdlijnen. Deze worden elders in het rapport uitgewerkt.
Feiten over de "Dassenburcht" Sport BSO Baalderveld
Sport BSO de Dassenburcht Baalderveld in Hardenberg is onderdeel van kinderopvangorganisatie
'De Dassenburcht V.O.F.' Deze organisatie heeft meerdere locaties binnen regio IJsselland.
De opvang vindt plaats binnen sporthal De Beek. Er kan gebruik gemaakt worden van de
kleedkamers en de sportzaal. De Sport BSO is een aanvulling op de BSO Dassenburcht Baalderveld
aan het Herderstasje. De nadruk ligt op het bieden van sport– en spelactiviteiten. Er is geen aparte
intake voor de Sport BSO. Wie zich inschrijft op de BSO aan het Herderstasje, mag ook gebruik
maken van de gymzaal van de Sport BSO.
In het Landelijk Register Kinderopvang staat Sport BSO de Dassenburcht Baalderveld geregistreerd
met 44 kindplaatsen.
De BSO is geopend op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag, na schooltijd tot 17.15 uur.
Tijdens schoolvakanties is de locatie gesloten.
Inspectiegeschiedenis

06-02-2019 onderzoek voor registratie; de GGD heeft de gemeente Hardenberg positief
geadviseerd over opname in het LRK met 44 kindplaatsen.

07-05-2019 onderzoek na registratie; er zijn tekortkomingen geconstateerd met betrekking tot
de pedagogische praktijk.
Bevindingen op hoofdlijnen
Tijdens dit nader onderzoek voldoen alle getoetste voorwaarden aan de eisen uit de Wet
kinderopvang.

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

Pedagogisch klimaat

Pedagogische praktijk
In het rapport dat is opgesteld naar aanleiding van het jaarlijkse onderzoek d.d. 07-05-2019
staat beschreven dat niet aan de emotionele en sociale competenties werd voldaan.
Bij dit nader onderzoek op 15 oktober 2019 blijkt dat nu aan alle voorwaarden wordt voldaan;
Bij de observatie van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het
Veldinstrument observatie kindercentrum (januari 2015). Dit Veldinstrument bevat voor elke
voorwaarde indicatoren. Deze worden gebruikt bij het beschrijven van de pedagogische praktijk.
Emotionele veiligheid
‘De houder draagt er zorg voor dat 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.’
Indicator uit het Veldinstrument: ‘De beroepskrachten hebben een vertrouwde relatie met de
kinderen.’
Observatie
Basisvoorwaarden voor de groei en ontwikkeling van kinderen zijn het gevoel van veiligheid en het
vertrouwen dat de volwassene de signalen van het kind begrijpt en erop kan anticiperen. Zo wordt
er een tikspel met verschillende onderdelen gespeeld in de gymzaal. De gehele ruimte wordt
gebruikt. Eén van de jongere kinderen blijft met zijn duim in de mond op de bank zitten en doet
niet mee. De beroepskracht gaat naast haar zitten. Het meisje klimt meteen op schoot bij de
beroepskracht. "Kom maar even bij me zitten. Je hebt niet zoveel zin, hè?" Het kind knikt. "Zullen
we samen kijken?" Zo gezegd zo gedaan. Het meisje blijft zichtbaar opgelucht een poosje bij
de beroepskracht zitten.
Zo zijn er nog 3 kinderen, die liever iets anders willen doen. De beroepskracht stelt voor, dat ze
blaadjes haalt om te tekenen. "Ja!" roepen ze. Deze drie kinderen zoeken samen een plekje op de
banken waar ze ongestoord kunnen tekenen en kleuren.
Twee van de kinderen plagen een ander kind. De beroepskracht ziet het en haalt de kinderen bij
zich. Ze legt uit dat het niet leuk en ook helemaal niet nodig is om een ander te plagen. Ze laat het
geplaagde kind vertellen hoe hij zich voelt. De kinderen begrijpen het, spelen verder en er wordt
niet meer door hen geplaagd.
Ontwikkeling van de sociale competentie
‘De houder draagt er zorg voor dat 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.’
Indicator uit het Veldinstrument: ‘De kinderen zijn deel van de groep.’
Observatie
De beroepskrachten activeren de betrokkenheid en deelname van alle kinderen aan het
groepsgebeuren. Zo zitten alle kinderen op de bank en de beroepskracht legt uit wat er deze
middag staat te gebeuren. De beroepskrachten hebben gerichte activiteiten en materialen ingezet
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om kinderen te laten samenspelen. Er zijn veel spelvormen in de gymzaal aanwezig en de
beroepskracht bespreekt ze rustig stuk voor stuk. Wanneer twee kinderen er doorheen praten,
spreek de beroepskracht hen aan om goed te luisteren; anders weten ze niet hoe het straks gaat.
De meeste kinderen laten zich enthousiast maken en motiveren door de beroepskracht.
De beroepskracht wijst steeds 2 tikkers aan. Deze mogen zoveel mogelijk kinderen tikken. Alle
kinderen, die dat willen, komen aan de beurt om tikker te zijn. Er wordt gerend, gesprongen,
geroepen en gelachen. De beroepskrachten geven de kinderen positieve feedback en waardering.
De kinderen krijgen rode wangen van alle inspanning. De sfeer in de groep is prima en de kinderen
spelen met zichtbaar plezier.
Conclusie
De getoetste items binnen het domein ‘Pedagogisch klimaat’ zijn conform de Wet kinderopvang.

Gebruikte bronnen



Interview (aanwezige beroepskrachten)
Observatie(s)
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
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)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Vestigingsnummer KvK
Aantal kindplaatsen

:
:
:
:

Sport BSO de "Dassenburcht" Baalderveld
http://www.kinderdagverblijfdedassenburcht.nl
000002245507
44

:
:
:
:
:
:

Kinderdagverblijf De Dassenburcht V.O.F.
De Steeghe 9
7784CG Ane
http://www.kinderdagverblijfdedassenburcht.nl/
08174781
Ja

:
:
:
:
:

GGD IJsselland
Postbus 1453
8001BL ZWOLLE
038-4 281 686
Marja Baas

Gegevens houder
Naam houder
Adres houder
Postcode en plaats
Website
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Onderzoek uitgevoerd door

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Hardenberg
: Postbus 500
: 7770BA HARDENBERG

Planning
Datum inspectie
Opstellen concept inspectierapport
Zienswijze houder
Vaststelling inspectierapport
Verzenden inspectierapport naar houder
Verzenden inspectierapport naar
gemeente
Openbaar maken inspectierapport

:
:
:
:
:
:

15-10-2019
Niet van toepassing
Niet van toepassing
23-10-2019
23-10-2019
23-10-2019

: 06-11-2019
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