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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd nader onderzoek. 
Naar aanleiding van de waarschuwing van gemeente Tiel van 16 november 2017, is nader 
onderzoek verricht op twee voorwaarden van de Wet Kinderopvang. 
 Verklaring omtrent gedrag(VOG); herstel termijn van 2 weken 
 Pedagogisch beleidesplan; hersteltermijn van 2 maanden. 
Het betreft een onderzoek op documenten. 
  

 
Beschouwing 
Buitenschoolse (BSO) de Hovenier is gevestigd in een pand aan de Hoveniersweg dat in de 
afgelopen jaren gebruikt is voor kinderopvang. Het pand heeft op de benedenverdieping 
verschillende ruimten voor kinderopvang voor zowel kinderdagverblijf (KDV) als BSO. 
Het pand heeft een aangrenzende buitenspeelplaats waar zowel KDV als BSO gebruik van kan 
maken. 
De houders zijn voornemens goede kwaliteit kinderopvang aan te bieden vanuit een multiculturele 
oriëntatie. 
  
Conclusie: 
Er wordt voldaan aan de eisen voor het pedagogisch beleidsplan en personeel en groepen. 
  

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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BSO de Hovenier te Tiel 

 

Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Tijdens het onderzoek na registratie is geconstateerd dat de houders een vorm van flexibele 
opvang bieden wat niet is beschreven in het pedagogisch beleid. 
  
 
Pedagogisch beleid 
 
De houders hebben het pedagogisch beleidsplan aangepast. Het plan bevat nu een beschrijving 
van het beleid ten aanzien van het gebruik maken van kinderopvang gedurende extra dagdelen. 
Deze vorm van extra dagdelen wordt benoemd in het beleid onder de paragraaf; Strippenkaart. 
  
 
Gebruikte bronnen: 
 Pedagogisch beleidsplan (BSO de Hovenier 2 oktober 2017) 
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Personeel en groepen 

 
Tijdens het onderzoek na registratie is geconstateerd dat het VOG van een vrijwilliger niet kon 
worden overlegd. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
De houder heeft een VOG van de toenmalige vrijwilliger opgestuurd. Ook is het VOG van de huidige 
stagiaire opgestuurd. 
  
 
Gebruikte bronnen: 
 Verklaringen omtrent het gedrag (Verklaringen omtrent het gedrag (17-11-2017 en 6 oktober 

2017)) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van het 
beleid ten aanzien van het gebruik maken van kinderopvang gedurende extra dagdelen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 11, art 7 lid 1 sub f en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

De verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger is vóór aanvang 
van de werkzaamheden aan de houder overgelegd en bij aanvang van de werkzaamheden niet 
ouder dan twee jaar. De actuele verklaring omtrent het gedrag is niet ouder dan twee jaar, te 
rekenen vanaf de dag van afgifte van de meest actuele verklaring omtrent het gedrag. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 en 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)  
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : BSO de Hovenier 
Website : http://www.kcdehovenier.nl 
Aantal kindplaatsen : 30 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Kindercentrum de Hovenier 
Adres houder : Hoveniersweg 27 
Postcode en plaats : 4001HR Tiel 
KvK nummer : 68507526 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Gelderland-Zuid 
Adres : Postbus 1120 
Postcode en plaats : 6501BC Nijmegen 
Telefoonnummer : 088 - 144 71 44 
Onderzoek uitgevoerd door :  I. Jansen 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Tiel 
Adres : Postbus 6325 
Postcode en plaats : 4000HH Tiel 
 
Planning 
Datum inspectie : 12-12-2017 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 12-12-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 13-12-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 20-12-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 20-12-2017 
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