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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.
De kwaliteit van de opvang van kinderen in hun eerste levensjaren is van grote invloed op de 
ontwikkeling van kinderen. Daarom stelt de rijksoverheid kwaliteitseisen aan kindercentra, 
gastouderbureaus, gastouders en peuterspeelzalen. Die kwaliteitseisen gelden voor:

 de pedagogische praktijk en het pedagogisch beleid;
 voorschoolse educatie;
 personeel, groepsgrootte en inzet van voldoende personeel;
 de opvang in vaste groepen
 veiligheid en gezondheid;
 accommodatie en inrichting;
 de behandeling van klachten en ouderrecht.

Het inspectierapport geeft per geïnspecteerd onderdeel een omschrijving van de observaties en 
bevindingen tijdens het inspectiebezoek.

Op de laatste pagina’s van het rapport staat een overzicht van de inspectieonderdelen uit de Wet 
kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen die door toezichthouder zijn beoordeeld in dit 
inspectieonderzoek.

Voor een uitgebreidere uitleg over het inspectieproces en de verantwoordelijkheden voor het 
toezicht en de handhaving op de kwaliteit, verwijzen wij naar www.rijksoverheid.nl.

Beschouwing
Buitenschoolse opvang Plukkebol, locatie Rotterdamseweg is onderdeel van Plukkebol 
Kinderopvang en biedt opvang aan 40 kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar die in twee 
basisgroepen worden opgevangen. De opvang vindt plaats in het clubhuis van Hockeyvereniging 
Hudito.
Er zijn drie ruimten voor Buitenschoolse opvang Plukkebol gereserveerd en passend ingericht. De 
kinderen kunnen gebruik maken van de aangrenzende Hockey-velden.
Op Buitenschoolse opvang Plukkebol, locatie Rotterdamseweg, is kinderparticipatie belangrijk. De 
kinderen kunnen suggesties aandragen voor activiteiten en onderwerpen.

Inspectie:
De onaangekondigde inspectie vindt plaats op een maandagmiddag. De toezichthouder wordt door 
de pedagogisch medewerkers en door de locatiemanager te woord gestaan en van informatie 
voorzien. Er vindt een documenten-onderzoek plaats en de toezichthouder verricht observaties op 
beide basisgroepen.

Conclusie:
De houder heeft in dit onderzoek aangetoond aan de beoordeelde voorwaarden uit de wet 
kinderopvang te voldoen.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
Er zijn geen tekortkomingen geconstateerd
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Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat

Pedagogische praktijk

Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het 
‘Veldinstrument observatie kindercentrum’ (opgesteld door GGD GHOR Nederland, versie december 
2014). Onderstaande beschrijvingen, die cursief zijn weergegeven, zijn aan dit instrument ontleend 
en tijdens het onderzoek op locatie geconstateerd.
Het oordeel van de toezichthouder is tot stand gekomen door een veelheid aan waarnemingen 
tijdens de observatie. Ook zijn er gesprekken gevoerd met de beroepskrachten.
Bij het beoordelen van de observatie is uitgegaan van de 4 pedagogische basisdoelen van Marianne 
Riksen-Walraven, die zijn benoemd in de Memorie van Toelichting bij de Wet kinderopvang (2005).
Deze basisdoelen zijn:
 het waarborgen van emotionele veiligheid,
 het bieden van mogelijkheden voor kinderen tot ontwikkeling van persoonlijke competentie,
 het bieden van mogelijkheden voor kinderen tot ontwikkeling van sociale competentie en
 socialisatie; het overdragen van waarden en normen.
Ter illustratie van het oordeel worden door toezichthouder minimaal twee van deze basisdoelen 
toegelicht met een voorbeeld.

De observatie vond plaats vanaf 15.30 uur. Gezien zijn momenten van vrij spel en het eet- en 
drinkmoment.

Basisdoel Het waarborgen van emotionele veiligheid.
De beroepskrachten reageren op een warme en ondersteunende manier op kinderen. Zij gaan op 
een ongedwongen manier om met de kinderen. De beroepskrachten sluiten op een passende wijze 
aan op de interesse en emotie die individuele kinderen aangeven. Kinderen delen hun ervaringen 
en emoties graag met (één van) de beroepskrachten.
Tijdens het eetmoment praten de kinderen en de pedagogisch medewerkers op een ontspannen 
manier over de belevenissen op school en over sport. Zij hebben plezier en lachen. Het contact 
tussen de kinderen is prettig en zij tonen belangstelling voor elkaar. De pedagogisch medewerkers 
betrekken soms kinderen bij het gesprek door bijvoorbeeld vragen te stellen.

Basisdoel Het bieden van mogelijkheden voor kinderen tot ontwikkeling van persoonlijke 
competentie.
Kinderen krijgen ruimte voor zelfsturing, maar de beroepskracht is voor kinderen beschikbaar als 
hulp en ‘controlepunt’ voor wat kan en mag. Kinderen gedragen zich zelfstandig en 
zelfverantwoordelijk bij het aangaan en uitvoeren van activiteiten.
Na het eetmoment ruimen de kinderen hun bekers op en gaan de meeste kinderen naar buiten om 
op de sportvelden te gaan spelen met de bal. Zij laten weten waar zij heen gaan en vragen aan 
een van de pedagogisch medewerker of hij ook mee naar buiten gaat.

Basisdoel Socialisatie; het overdragen van waarden en normen.
De beroepskrachten geven kinderen het goede voorbeeld van sociale vaardigheden in de omgang 
met andere kinderen; ze zijn vriendelijk, luisteren, leven mee, troosten en helpen, werken samen. 
Ze zijn consequent in wat ze uitdragen en hoe ze zelf handelen.
De pedagogisch medewerkers gaan samen met de kinderen aan tafel zitten om te eten en te 
drinken. Zij hebben gesprekken met de kinderen, tonen interesse en maken grapjes. Zij reageren 
op vragen of opmerkingen van kinderen en hebben daarbij oogcontact.
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Conclusie:
Op basis van de observaties op de groepen tijdens het inspectiebezoek concludeert toezichthouder 
dat de houder zorg draagt voor het waarborgen van de 4 basisdoelen.
De pedagogische praktijk wordt dan ook als voldoende beoordeeld.

Gebruikte bronnen:
 Interview anderen (pedagogisch medewerkers)
 Observaties
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Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag

De toezichthouder heeft de VOG’s beoordeeld van alle beroepskrachten en stagiaires die werkzaam 
zijn op dit kindercentrum. Hiernaast ook van de medewerkers die in dienst zijn van de 
onderneming van de houder en regelmatig of af en toe een bezoek brengen aan deze locatie.
Alle beoordeelde VOG’s voldoen aan de wettelijk gestelde eisen.

Passende beroepskwalificatie

De beroepskwalificaties van alle beroepskrachten werkzaam bij dit kindercentrum zijn beoordeeld 
en voldoen aan de wettelijk gestelde eisen.

Opvang in groepen

Op Buitenschoolse opvang Plukkebol Rotterdamse weg zijn twee basisgroepen:

* in de groep Iger worden 20 kinderen in de leeftijd van 4-7 jaar opgevangen
* in de groep Plik worden 20 kinderen in de leeftijd van 7-12 jaar opgevangen

Beroepskracht-kindratio

Op basis van de aanwezigheidslijsten van de maand september 2015, het personeelsrooster en de 
observatie tijdens het inspectiebezoek heeft toezichthouder geconstateerd dat er wordt voldaan 
aan de beroepskracht-kindratio.

Gebruikte bronnen:
 Interview anderen (pedagogisch medewerkers)
 Observaties
 Verklaringen omtrent het gedrag
 Diploma's beroepskrachten
 Presentielijsten
 Personeelsrooster
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Veiligheid en gezondheid

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid

De meest recente risico-inventarisaties, zowel gezondheid als veiligheid, zijn uitgevoerd in mei 
2015.

Meldcode kindermishandeling

De houder gebruikt een op de locatie toegespitste meldcode kindermishandeling en huiselijk 
geweld, op basis van het landelijk model versie JSO juli 2013, in opdracht van de 
Brancheorganisatie Kinderopvang.

De beroepskrachten zijn op de hoogte gebracht van deze meldcode tijdens een cursus.
Hiermee wordt voldaan aan de wettelijk gestelde eisen.

Gebruikte bronnen:
 Interview anderen (pedagogisch medewerkers)
 Observaties
 Risico-inventarisatie veiligheid
 Risico-inventarisatie gezondheid
 Huisregels/groepsregels
 Meldcode kindermishandeling
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Inspectie-items

Pedagogisch klimaat

Pedagogische praktijk

De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan.
(art 1.49 lid 1 en 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 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)
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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 na 1 maart 
2013. Indien een verklaring omtrent het gedrag is afgegeven vóór 1 maart 2013 dan is deze niet 
ouder dan twee jaar.
(art 1.50 lid 3 en art 3.8g lid 1 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 op dat moment niet ouder dan twee 
maanden.
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger werkzaam bij de 
onderneming is niet ouder dan twee jaar.
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 en art 3.8g lid 3 en 4 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 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Opvang in groepen

Ieder kind behoort bij een basisgroep.
(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)

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 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 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)



10 van 12
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 28-09-2015
Plukkebol, locatie Rotterdamseweg te DELFT

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 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk)

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 onder f Besluit registers kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk)

Meldcode kindermishandeling

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

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode.
(art 1.51a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

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)
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Gegevens voorziening

Opvanggegevens
Naam voorziening : Plukkebol, locatie Rotterdamseweg
Website : http://www.plukkebol.nl
Aantal kindplaatsen : 40

Gegevens houder
Naam houder : Plukkebol Kinderopvang B.V.
Adres houder : Raamstraat 65
Postcode en plaats : 2613RW DELFT
KvK nummer : 27330618

Gegevens toezicht

Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD : GGD Haaglanden
Adres : Postbus 16130
Postcode en plaats : 2500BC 's-Gravenhage
Telefoonnummer : 070-3537224
Onderzoek uitgevoerd door : A.M.  Stassen

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente : Delft
Adres : Postbus 111
Postcode en plaats : 2600AC DELFT

Planning
Datum inspectie : 28-09-2015
Opstellen concept inspectierapport : 05-10-2015
Zienswijze houder : Niet van toepassing
Vaststelling inspectierapport : 13-10-2015
Verzenden inspectierapport naar houder : 16-10-2015
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente

: 16-10-2015

Openbaar maken inspectierapport : 03-11-2015
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum

De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.

De houder geeft op 12-10-2015 aan akkoord te gaan met de inhoud van het concept rapport. Er 
zal geen zienswijze ingediend worden.


