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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 regulier onderzoek. 

 
Beschouwing 
 
Algemeen: 

Tree buitenschoolse opvang (BSO) kenmerkt zich als kleinschalige groene buitenschoolse opvang 
voor kinderen in de leeftijd van 4 - 13 jaar. Een buitenschoolse opvang waar voornamelijk 
buitenactiviteiten plaatsvinden. Er wordt voorschoolse, naschoolse en opvang in vakanties 
aangeboden. 
De voorschoolse opvang vindt binnen plaats bij de BSO-locatie. De meeste activiteiten vinden in de 
nabijgelegen natuurgebieden of nabijgelegen speeltuinen plaats. Deze plekken worden lopend 
bereikt of de kinderen worden per bus vervoerd. Om bij elk weertype buiten te kunnen spelen 

beschikken de kinderen op de buitenschoolse opvang over geschikte kleding. Bij slecht weer en als 

het donker is, vinden binnen activiteiten plaats. 
In geval van nood of afwezigheid van de houder (tevens de enige beroepskracht), wordt 
een invalkracht ingezet. 
 
Inspectiehistorie: 

Op 1 april 2012 is Tree buitenschoolse opvang in exploitatie gegaan. Het onderzoek binnen drie 
maanden na start exploitatie heeft op 17 juli 2012 plaatsgevonden. Hierbij zijn geen 
tekortkomingen geconstateerd. 
Ook tijdens de jaarlijkse reguliere inspectie van 15 juli 2013 zijn geen tekortkomingen 
geconstateerd. 
  
De inspectie: 

De toezichthouder heeft de praktijk geobserveerd en alle gebruiksruimtes geïnspecteerd. 
Daarnaast zijn verschillende documenten ingezien en beoordeeld en hebben gesprekken 
plaatsgevonden met de houder en de kinderen. De toezichthouder is mee geweest met een 
buitenactiviteit. 
  
Sinds 1 januari 2014 is een wetswijziging van kracht. Met de herschikking van domeinen zijn 

verschillende inspectie-items samengevoegd. Dit resulteert in een nieuwe opmaak van het 

inspectierapport. Ongeacht een enkele tekstuele aanpassing, is de strekking van de voorwaarden 
onveranderd gebleven. Achter in het inspectierapport staan de verschillende inspectie-items en 
voorwaarden genoemd, met daarbij de verwijzing naar het betreffende wetsartikel. 
  
Conclusie: 
Uit het huidige onderzoek is gebleken dat buitenschoolse opvang Tree aan alle geïnspecteerde 

voorwaarden voldoet. 
  

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

 

Pedagogisch klimaat 

 
  
Pedagogische praktijk 
 
Voor het toetsen van de pedagogische kwaliteit is een observatie-instrument (versie januari 2014) 

gebruikt. De voorgegeven tekst uit dit instrument is schuin weergegeven. 
  
Emotionele veiligheid: 
"Beroepskrachten stemmen de timing en de inhoud van interacties op passende wijze af op de 
situatie en/of het begripsniveau van een kind." 
  
Praktijkvoorbeeld: 

Na schooltijd ging de groep aan tafel om fruit te eten en iets te drinken. Er werd gesproken over de 
middag en over het Sinterklaasfeest. De beroepskracht stelde gerichte vragen aan de kinderen. 
Een wat ouder kind werd gevraagd naar toetsen op school en weer een ander kind naar het nieuwe 
huis waar het net woonde. Elk kind kwam aan de beurt. 
  
Sociale competenties: 
"De beroepskrachten helpen de kinderen actief om samen dingen te ondernemen, ook als daarbij 

het individuele belang af en toe opzij gezet moet worden voor het collectieve belang." 
  
Praktijkvoorbeeld: 
De kinderen kwamen enthousiast de buitenschoolse opvang binnen nadat ze waren opgehaald.  
Ze vertelden de toezichthouder wat er op het programma stond voor de middag en hoe ze tot dat 
programma zijn gekomen. De BSO heeft als visie om voornamelijk buiten te zijn. De kinderen 

vertelden dat de beroepskracht drie keuzes had voor de middag en de meeste stemmen gelden. 
Deze middag koos een meerderheid voor een speurtocht en niet voor het spelen bij het 
nabijgelegen strandje of in het bos. Als de stemmen gelijk waren, zou er geloot worden. 
Voor de speurtocht moest er samengewerkt worden in twee groepen. De beroepskracht 

stimuleerde de samenwerking door ze enthousiast te vertellen wat de bedoeling was en ze de 
vrijheid te geven om twee kinderen de speurtocht uit te laten zetten binnen een bepaalde tijd. De 
andere kinderen gingen 'speuren'. Daarna werden de rollen omgedraaid. Positieve interacties 

waren merkbaar. 
Na de speurtocht hadden de kinderen gelegenheid voor vrij spel. 
  
De pedagogische praktijk voldeed tijdens de observatie aan alle gestelde voorwaarden. 
  
 
Gebruikte bronnen: 

  
Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mevrouw T. Singelenberg (houder en tevens 
beroepskracht)) 

  Observaties (pedagogische praktijk) 
  Pedagogisch beleidsplan 
  Pedagogisch werkplan 
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Personeel en groepen 

 
Onderzocht is of de houder zorgt voor voldoende, goed opgeleid en bekwaam personeel en zich 

houdt zich aan de regels, welke gelden voor het maximaal aantal kinderen welke één 
beroepskracht mag opvangen. Bekeken is of kinderen geplaatst zijn in vaste basisgroepen. 
  
De overheid heeft besloten dat alle mensen, werkzaam in de kinderopvang of in het 
peuterspeelzaalwerk, continu moeten worden gescreend op functieaspecten passende bij hun 
functie. Wanneer aan de functieaspecten wordt voldaan, wordt een verklaring omtrent het gedrag 

afgegeven. De continue screening geldt sinds 1 maart 2013. 
  
Verklaring omtrent het gedrag 
 
De verklaring omtrent het gedrag van de houder en tevens beroepskracht voldoet aan de gestelde 
voorwaarden. 
 

Passende beroepskwalificatie 

 
De houder en tevens beroepskracht is in het bezit van een diploma welke aan de gestelde 
voorwaarde voldoet. 
 
Opvang in groepen 
 

Er is één basisgroep waarin maximaal tien kinderen per dag opgevangen worden. 
 
Beroepskracht-kindratio 
 
De presentielijst van zowel de voorschoolse als naschoolse opvang is ingezien en beoordeeld. 
Het maximale aantal op te vangen kinderen is niet meer dan tien per ochtend of middag. 

Aan de voorwaarden wordt voldaan. 
 
Gebruikte bronnen: 

  
Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mevrouw T. Singelenberg (houder en tevens 
beroepskracht)) 

  Verklaringen omtrent het gedrag 
  Diploma's beroepskrachten 

  Presentielijsten 
  Personeelsrooster 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Onderzocht is of de jaarlijks verplichte risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid is uitgevoerd. 

Bekeken is of duidelijk is welke risico's bestaan, wat de houder doet of heeft gedaan om de risico's 
te verminderen en wat het heeft opgeleverd. 
De wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is op 1 juli 2013 in werking getreden. 
  
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 

De risico-inventarisaties zijn uitgevoerd in augustus 2014. 
  
Tijdens de inspectie werd het hygiënebeleid gevolgd zoals het handenwassen voor het eten en na 
toiletbezoek. 
  
 
Omdat de opvang veelal buiten plaatsvindt, heeft de beroepskracht altijd een rugzak mee met 

onder andere daarin alle kindgegevens, een eerste hulpwijzer en een overzicht met foto's van 

giftige planten.  
  
Aan de voorwaarden wordt voldaan. 
 
Meldcode kindermishandeling 
 

De meldcode kindermishandeling van juli 2013 is locatiespecifiek gemaakt. De houder heeft een 
cursus voor aandachtfunctionaris kindermishandeling gevolgd in 2013. 
 
Gebruikte bronnen: 

  
Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mevrouw T. Singelenberg (houder en tevens 
beroepskracht)) 

  Risico-inventarisatie veiligheid 
  Risico-inventarisatie gezondheid 
  Actieplan veiligheid 
  Actieplan gezondheid 
  Ongevallenregistratie 

  Meldcode kindermishandeling 
 Observatie veiligheids- en gezondheidsaspecten 
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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) 
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Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang 
van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is bij aanvang 
van de werkzaamheden niet ouder dan twee maanden. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De verklaringen omtrent het gedrag die zijn afgegeven vóór 1 maart 2013 zijn niet ouder 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) 

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) 

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) 

Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt 

afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.50 lid 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) 
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Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid van maximaal een jaar oud. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid van maximaal een jaar oud. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie gezondheid. 
(art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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 : Tree Buitenschoolse opvang 

Website : http://www.treebuitenschoolseopvang.nl 
Aantal kindplaatsen : 20 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Theresia Jacqueline Singelenberg-Rotgans 
KvK nummer : 52511669 
 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Hollands Noorden 
Adres : Postbus 324 

Postcode en plaats : 1740 AH SCHAGEN 
Telefoonnummer : 0224-720620 
Onderzoek uitgevoerd door :  Mevrouw M. Andela 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : HOLLANDS KROON 
Adres : Postbus 8 
Postcode en plaats : 1760 AA ANNA PAULOWNA 
 

Planning 
Datum inspectie : 02-12-2014 
Opstellen concept inspectierapport 
Hoor- en wederhoor 

: 11-12-2014 
: 24-12-2014 

Zienswijze houder : 24-12-2014 
Vaststelling inspectierapport : 16-12-2014 
Verzenden inspectierapport naar houder 

en oudercommissie 

: 16-12-2014 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 16-12-2014 

Openbaar maken inspectierapport : 17-12-2014 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

Wij zijn heel erg blij met dit rapport. Het blijft voor ons ook altijd een genot dat de kinderen met 
zo veel plezier naar de BSO komen (zowel in Hippolytushoef als in Alkmaar). De kleine groep geeft 
zoveel voldoening dat wij dit zeker niet zullen veranderen. De natuur biedt een onbeperkt palet 

aan ontwikkelingsmogelijkheden. Het aanbieden van een veilige en stimulerende omgeving aan 
kinderen van alle leeftijden in de basisgroep blijft voor ons dan ook altijd een uitdaging. 
  

 
 
 

 


