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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. 
In dit onderzoek is op grond van het risicoprofiel slechts een beperkt aantal kwaliteitseisen 
onderzocht op gebied van Pedagogisch klimaat en Personeel en groepen. 

 
Beschouwing 

Kinderopvang Kiboekoe is een particuliere kinderopvangorganisatie, die aangesloten is bij de 
Landelijke Vereniging Agrarische Kinderopvang (VAK). De agrarische kinderopvang geeft kinderen 
de mogelijkheid om kennis te maken met een natuurlijke speel-, leer- en leefomgeving. De 
boerderij heeft veel ontwikkelingsmogelijkheden en uitdagingen te bieden. 
  
Kiboekoe is op 6 augustus 2012 in exploitatie gegaan. Het kindercentrum is gevestigd op het erf 
van een melkveebedrijf in Knegsel. Het kindercentrum is ten dele in de stal gebouwd. Vanuit de 

groepsruimten hebben kinderen zicht op de activiteiten in de jongveestal. Het kindercentrum biedt 

kinderdagopvang en buitenschoolse opvang. 
  
Buitenschoolse opvang Kiboekoe heeft één basisgroep voor de opvang van maximaal 20 kinderen 
in de leeftijd van 4-12 jaar. Er wordt dagelijks opvang aangeboden na schooltijd tot 18.00 uur. 
Naast de buitenschoolse opvang wordt er ook voorschoolse opvang en vakantieopvang 

aangeboden.  
  
  
Inspectiegeschiedenis 
  
2014 
16-09-2014, onaangekondigd jaarlijks onderzoek, er werd aan de getoetste voorwaarden voldaan. 

  
2015 
28-04-2015, onaangekondigd jaarlijks onderzoek, er werd aan de getoetste voorwaarden voldaan. 
  
2016 
29-02-2016, onaangekondigd jaarlijks onderzoek, er werd aan de getoetste voorwaarden voldaan. 

   

Huidige inspectie 
Tijdens de huidige inspectie is geconstateerd dat alle getoetste inspectie items voldoen aan de Wet 
kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 
  
De oudercommissie heeft niet gereageerd op de toegestuurde vragenlijst. 
  

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

 

Pedagogisch klimaat 

 
Binnen dit domein zijn de volgende pedagogische basisdoelen geobserveerd en beoordeeld:  
 emotionele veiligheid; 
 persoonlijke competentie; 
 sociale competentie; 

 overdracht van normen en waarden. 
  
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het Veldinstrument 
observatie pedagogische praktijk 4-12 jaar van GGD-GHOR Nederland 
(januari 2015). 
  

 

Pedagogische praktijk 
Tijdens het interview met de beroepskrachten en gedurende de observatie blijkt, dat de houder er 
voor zorgt dat de beroepskrachten voldoende op de hoogte zijn van het pedagogisch beleidsplan. 
  
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het 
Veldinstrument observatie pedagogische praktijk. Onderstaande beschrijvingen zijn aan dat 
instrument ontleend en tijdens het onderzoek op locatie geconstateerd. 

    
De observatie heeft plaatsgevonden op een dinsdagmiddag. Er waren 12 kinderen en twee 
beroepskrachten aanwezig.  
  
Observatie   
Na schooltijd worden de kinderen met busjes van school gehaald. Voordat de kinderen de tuin 

ingaan, smeren ze zich eerst in met zonnebrandcrème of ze worden erbij geholpen door elkaar of 
de beroepskracht. 
  

In de buitentuin gaan de kinderen vervolgens gezamenlijk aan tafel en wordt er iets gedronken en 
de verjaardag van een jarige gevierd.  
Een aantal kinderen van het kinderdagverblijf, die ook in de tuin spelen, staan op een afstandje 
nieuwsgierig te kijken en mengen zich als vanzelfsprekend met de oudere kinderen. Tijdens het 

eten en drinken praten de beroepskrachten met de kinderen over alledaagse dingen. Er is een 
aangename sfeer in de groep en de kinderen tonen in hun gedrag dat ze zich op hun gemak 
voelen. 
  
Na het eet- en drink moment wordt er afgesproken met elkaar wat de kinderen willen gaan doen. 
Er gaan drie kinderen met een beroepskracht naar het crossbaantje achter de boerderij en er blijft 
een groep kinderen bij de beroepskracht in de tuin. 

  
De kinderen verspreiden zich in de tuin, ieder kind heeft tenminste twee kinderen van zijn/haar 
eigen leeftijd en ontwikkelingsniveau. Er spelen kinderen in de zandbak, er wordt gefietst en er 
wordt verstoppertje gespeeld. De kinderen worden vrij gelaten in hun spel en de beroepskracht 
beweegt zich tussen de kinderen. Ze laat het initiatief voor samenspel over aan de kinderen, maar 
grijpt in als een kind niet mee mag doen. Ze helpt de kinderen om er samen weer uit te komen. 

  

De fietscrossbaan, die is gemaakt rondom de kuilhoop is voor de oudere kinderen van de BSO. Er 
zijn drie crossfietsen waarmee de kinderen rondom de kuil crossen. De beroepskracht is in de 
nabijheid en biedt hulp en een luisterend oor, indien gewenst. 
  
  
De beroepskrachten geven de kinderen het goede voorbeeld van sociale vaardigheden, ze zijn 

vriendelijk, luisteren, leven mee, helpen en werken samen. 
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Conclusie: Op basis van de observatie is gebleken dat op de buitenschoolse opvang de emotionele 
veiligheid, persoonlijke en sociale competentie en de overdracht van waarden en normen 

voldoende is gewaarborgd. 
 
Gebruikte bronnen: 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mw. F. Bierens) 
 Interview (beroepskrachten) 
 Observaties (30-05-2016) 



 

6 van 10 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 30-05-2017 
Kiboekoe te Knegsel 

 

Personeel en groepen 

 
Binnen dit domein zijn de medewerkers gecontroleerd op een passende beroepskwalificatie en een 

geldige verklaring omtrent het gedrag (VOG). 
  
De beroepskracht-kindratio en de basisgroepen zijn beoordeeld door het inzien van presentielijsten 
en personeelsroosters. 
   
 

Verklaring omtrent het gedrag 
De aanwezige beroepskrachten beschikken over een geldige verklaring omtrent het gedrag (in het 
kader van de continue screening). 
 
 
Passende beroepskwalificatie 
De aanwezige beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende 

beroepskwalificatie zoals in de cao kinderopvang is opgenomen. 

 
 
Opvang in groepen 
De buitenschoolse opvang heeft één basisgroep voor de opvang van maximaal 20 kinderen in de 
leeftijd van 4-12 jaar. 
 

 
Beroepskracht-kindratio 
Op de dag van de inspectie zijn er voldoende beroepskrachten ingezet gezien het aantal en de 
leeftijd van de kinderen. 
 
Gebruikte bronnen: 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mw. F. Bierens) 
 Interview (beroepskrachten) 
 Observaties (30-05-2016) 
 Verklaringen omtrent het gedrag (beroepskrachten) 
 Diploma's beroepskrachten 
 Presentielijsten (ter plekke ingezien) 

 Personeelsrooster (ter plekke ingezien) 
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Overzicht getoetste 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) 

 

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. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Opvang in groepen 

De opvang vindt plaats in basisgroepen. 
(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) 
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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 en 5 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 en 5 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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kiboekoe 

Website : http://www.kiboekoe.nl 
Aantal kindplaatsen : 20 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Maria Petronella Bierens-Claas 
Website : www.kiboekoe.nl 

KvK nummer : 51945584 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Brabant-Zuidoost 
Adres : Postbus 8684 
Postcode en plaats : 5605KR EINDHOVEN 
Telefoonnummer : 088 0031 377 
Onderzoek uitgevoerd door :  Els Berghuis 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Eersel 
Adres : Postbus 12 
Postcode en plaats : 5520AA EERSEL 
 
Planning 

Datum inspectie : 30-05-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 19-06-2017 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 27-06-2017 

Verzenden inspectierapport naar houder : 28-06-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 28-06-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 18-07-2017 
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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 in de hoor- en wederhoor van 27-06-2017 laten weten geen gebruik te 
maken van de gelegenheid een zienswijze in te dienen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


