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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.
Op basis van het risicogestuurd toezicht (RGT) zijn de inspectieactiviteiten binnen dit onderzoek
bepaald. Deze inspectieactiviteiten richten zich primair op de kwaliteit van de dagelijkse praktijk,
aangevuld met aandachtspunten uit vorige inspecties en nieuwe wetgeving.
Beschouwing
Algemeen
O&Ki heeft twee BSO locaties in Gieten: de jongste kinderen worden opgevangen aan de Brink. De
oudere kinderen in de tenniskantine aan de Asserstraat. De SportBSO heeft een groep voor 16
kinderen.
Inspectiegeschiedenis
De BSO wordt jaarlijks bezocht, er werd de afgelopen drie jaar voldaan aan de voorwaarden.
Bevindingen
De beroepskrachten vertellen enthousiast over hun werk en de kinderen. De houder heeft ervoor
gezorgd dat de documenten binnen de afgesproken termijn naar de toezichthouder zijn gestuurd.
Het blijkt echter dat er op twee dagen in de gecontroleerde weken meer kinderen opgevangen
worden: in het LRKP staat de BSO geregistreerd met 16 kindplaatsen. Zie voor een toelichting het
domein Personeel en groepen.
De locatie voldoet aan de geïnspecteerde eisen uit de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen
Peuterspeelzalen (WKO).
Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
De BSO heeft op meerdere dagen meer kinderen in de opvang dan volgens het register mogelijk is.
Zie voor toelichting bij domein Personeel en Groepen.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Inleiding:
Binnen dit domein zijn de volgende competenties geobserveerd en beoordeeld:

De koppeling van het pedagogische beleid aan het handelen in de praktijk;

emotionele veiligheid;

persoonlijke competentie;

sociale competentie;

overdracht van normen en waarden.
Het handelen van de beroepskrachten met betrekking tot de vier pedagogische basisdoelen wordt
beschreven aan de hand van observatie-items uit het Veldinstrument observatie kindercentrum.
Pedagogische praktijk
Tijdens het inspectiebezoek is er geobserveerd in de groep. Op basis van deze observaties
constateert de toezichthouder dat er zorg wordt gedragen voor het waarborgen van de emotionele
veiligheid van de kinderen, het stimuleren van de persoonlijke en sociale competenties van de
kinderen en de overdracht van normen en waarden. Hierna zijn enkele voorbeelden beschreven
waarop dit oordeel is gebaseerd.
De kinderen worden van school gehaald op de fiets. De kinderen zetten hun fietsen neer en doen
ze op slot. De sleutels worden centraal bewaard. Ze ruimen hun jassen en tassen op. Drie meisjes
komen binnen rennen, druk pratend over de bouwvakkers op het sportterrein: een van de mannen
had geroepen dat ze niet over het veld mochten fietsen, maar de BSO heeft daar andere afspraken
over. De beroepskracht legt het nog een keer uit en vertelt dat ze het goed gedaan hebben.
Iedereen mag aan tafel.
Er komt een meisje binnen, ze komt een middag mee lopen om alvast te wennen. De
beroepskracht loopt naar haar toe en legt uit waar ze mee bezig zijn. Het meisje zoekt een plekje
aan tafel. De planning voor de middag wordt besproken, er gaan twee kinderen naar gym en de
groep gaat naar een veld waar ze levend stratego kunnen gaan spelen. Tot de twee kinderen naar
gym gaan blijven ze op de BSO. Op tafel staat een fruitschaal, de kinderen mogen zelf pakken.
De jongens gaan met de beroepskracht mee naar buiten om te voetballen, vrijwel alle meiden
blijven binnen en zitten op de nieuwe zitzakken. De meisjes vertellen over school en hun sporten,
de beroepskracht en toezichthouder worden er ook bij betrokken. Ze vertellen wat ze op de BSO
doen, over de modderdag en de zeepglijbaan. De beroepskracht vertelt dat er ook regelmatig
spontaan groepsgesprekken ontstaan: als een kind ergens mee zit dan wordt het besproken en de
kinderen helpen elkaar, geven elkaar advies. Ze is erg trots op haar groep, vertelt ze.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke

Interview

Observaties
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Personeel en groepen
Inleiding:
Binnen dit domein zijn zowel de beroepskrachten als het kantoorpersoneel steekproefsgewijs
gecontroleerd op een passende beroepskwalificatie en een geldige verklaring omtrent het gedrag
(VOG).
De beroepskracht-kindratio (BKR) en de stamgroepen zijn gecontroleerd door middel van roosters,
plaatsingslijsten en presentielijsten. Beoordeeld is of de praktijk met de theorie overeenkomt.
Verklaring omtrent het gedrag
Bij O&Ki werkt een stabiel team. Er zijn geen nieuwe medewerkers sinds de vorige inspectie. De
VOG's voldoen. Momenteel zijn er geen stagiaires, met ingang van het nieuwe schooljaar komen er
wel weer stagiaires.
Passende beroepskwalificatie
De diploma's voldoen aan de voorwaarden.
Opvang in groepen
De BSO heeft één basisgroep met 16 kindplaatsen. Er zijn echter in week 27, op maandag en
donderdag meer dan 16 kinderen, te weten: maandag 18 kinderen en donderdag 17 kinderen. De
praktijk komt daarmee niet overeen met het LRKP. De opvang vindt echter wel plaats in
basisgroepen, er wordt daarom wel voldaan aan de voorwaarden uit de wet.
Beroepskracht-kindratio
Aan de hand van de roosters en presentielijsten van week 26 en 27 is gekeken naar de
beroepskrachtkindratio: worden er voldoende beroepskrachten ingezet voor het aantal aanwezige
kinderen?
Op basis van de aangeleverde documenten en de rekentool op www.1ratio.nl is gebleken dat er
wordt voldaan aan de BKR.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke

Interview

Observaties

Verklaringen omtrent het gedrag

Diploma's beroepskrachten

Presentielijsten (week 26 en 27 2017)

Personeelsrooster (week 26 en 27 2017)
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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)

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 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)
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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 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
Website
Aantal kindplaatsen

: O&Ki kindercentrum
: http://www.oenki.nl
: 16

Gegevens houder
Naam houder
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

: Daphne Joyce Oldenziel-de Vrieze
: 52707695
: Ja

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

:
:
:
:
:

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Aa en Hunze
: Postbus 93
: 9460AB GIETEN

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

:
:
:
:
:
:

GGD Drenthe
Postbus 144
9400AC ASSEN
0592-306300
M. Booij

13-07-2017
04-09-2017
18-09-2017
19-09-2017
19-09-2017
19-09-2017

: 19-09-2017
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
De houder gaat akkoord met de inhoud van het rapport:

Goedemiddag Mariëlle,
Hartelijk dank voor het rapport, wij hebben verder geen opmerkingen. Fijne werkweek!
Met vriendelijke groet,
Daphne
O&Ki kindercentrum
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