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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang. Het betreft
een onaangekondigd nader onderzoek.
Op grond van de bevindingen tijdens de inspectie d.d. 09-10-2017 heeft er op 29-01-2018 een
nader onderzoek plaatsgevonden met betrekking tot de volgende kwaliteitseisen:

het pedagogisch beleids/werkplan;

opvang in groepen
Op 29-01-2018 heeft tevens een jaarlijks onderzoek plaatsgevonden waarvan een apart rapport is
opgesteld
Beschouwing
Op grond van de bevindingen tijdens de inspectie d.d. 09-10-2017 heeft er op 29-01-2018 een
nader onderzoek plaatsgevonden. De overtredingen van 9-10-2017 tijdens verholpen. Per item is
beschreven hoe dit opgelost is.
Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat

Pedagogisch beleid
Tijdens de inspectie van 9-10-2017 was het er hetvolgende geschreven in verband met de
overtreding:
In dit pedagogisch werkplan staat beschreven dat er wordt gewerkt met één groep van 30 kinderen
in de leeftijd van 8-12 jaar. Tijdens de inspectie bleek echter dat er ook kinderen van 7 jaar
worden opgevangen. Bij de beschrijving van het dagritme komt naar voren dat er met een bord
met foto's wordt gewerkt. Het is namelijk de bedoeling dat de kinderen met behulp van hun eigen
foto onder andere op het bord kenbaar maken waar ze zich bevinden. In de praktijk heeft de
toezichthouder niet gezien dat hiermee gewerkt wordt.
Verder bevat het pedagogisch werkplan geen beschrijving hoe ondersteuning is
vormgegegen indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum wordt ingezet in afwijking van
de beroepskracht-kindratio.
Op 29-01-2018 heeft de toezichthouder opnieuw het pedagogisch werkplan bekeken. Nu staat er
beschreven dat er gewerkt wordt met kinderen van 7-12 jaar.
Conclusie
De overtreding is verholpen.
Verantwoorde buitenschoolse opvang
Tijdens de inspectie van 9-10-2017 was het er hetvolgende geschreven in verband met de
overtreding met betrekking tot het item: De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en
waarden.
Het is voor de kinderen niet duidelijk waar grenzen liggen en wat de consequenties zijn als zij over
die grenzen gaan. Tijdens de inspectie was er één beroepskracht aanwezig. Zij is vanaf juni
werkzaam op deze locatie. Op een gegeven moment doet zich een situatie voor waarbij één van de
kinderen duidelijk laat merken zich niets aan te trekken van wat de beroepskracht tegen hem zegt.
Op 29-1-2018 heeft de toezichthouder een onaangekondigde inspectie gedaan en was deze
beroepskracht alleen op de groep met de kinderen. De beroepskracht had in de periode na de
vorige inspectie ondersteuning gekregen van een pedagogisch coach van Doomijn. De
beroepskracht heeft zich hierdoor gesteund gevoeld en handvatten gekregen om structuur te
bieden. Tijdens de inspectie wisten de kinderen wat de afspraken van de groep waren, zoals bij
binnenkomst (als de kinderen uit school komen):
- jas ophangen;
- hesje opvouwen en op de tafel leggen;
- fietssleutel in het bakje op de verwarming doen;
- de kinderen pakken een onderzetter met hun eigen naam. De kinderen wassen hun eigen beker
af. Als een beker niet afgewassen is en nog op tafel staat kan de beroepskracht zien van wie deze
beker is.
De beroepskracht heeft een tafelmoment ingelast wanneer de kinderen uit school komen. Tijdens
dit tafelmoment overlegt de beroepskracht met de kinderen wat voor activiteit ze willen doen. De
beroepskracht stelde voor om een quiz te maken en met elkaar te doen. Twee kinderen wilden de
quiz wel maken op de laptop. De beroepskracht helpt de twee kinderen op de laptop om de quiz te
maken.
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De beroepskracht ziet dat een kind alleen speelt en vraagt of dit kind mee wil doen met de andere
kinderen die een tekening aan het maken zijn. Dit kind gaf aan dat hij liever een donald duck ging
lezen. Het kind had even behoefte aan tijd voor zichzelf maar de beroepskracht heeft het kind wel
gevraagd om deel te nemen aan het groepsgebeuren.
Conclusie:
De overtreding is verholpen.

Gebruikte bronnen:

Interview (beroepskracht)

Observaties (op de groep)

Pedagogisch werkplan
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Personeel en groepen

Aantal beroepskrachten
Tijdens de inspectie van 9-10-2017 was het er hetvolgende geschreven in verband met de
overtreding met betrekking tot het item:
2.3.2a
De basisgroep bestaat uit maximaal twintig kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot de
leeftijd waarop het basisonderwijs voor die kinderen eindigt.
of
2.3.2b
De basisgroep bestaat uit maximaal dertig kinderen in de leeftijd van 8 jaar tot de
leeftijd waarop het basisonderwijs voor die kinderen eindigt.
De buitenschoolse opvang Stinsweg is gestart met een groep van maximaal 30 kinderen in de
leeftijd van 8-12 jaar.
Tijdens de inspectie werd duidelijk dat er nu ook kinderen van 7 jaar worden opgevangen.
Op de Ipad heeft de toezichthouder de kindplanning kunnen bekijken.
Het volgende werd geconstateerd:

Op dinsdag 3 oktober waren er 23 kinderen aanwezig waarvan 4 kinderen in de leeftijd van 7
jaar.

Op dinsdag 26 september waren er 21 kinderen aanwezig waarvan 4 kinderen in de leeftijd
van 7 jaar.

Voor dinsdag 10 oktober staan er 22 kinderen op de planing waarvan 3 kinderen in de leeftijd
van 7 jaar.
Tijdens de inspectie op 29-1-2018 bleek dat er op de dinsdagen 22 kinderen met 3
beroepskrachten staan, waarvan 1 kind 7 jaar is. Een groep waarin kinderen van 4 tot 8 jaar
voorkomen mag uit maximaal 20 kinderen bestaan. BSO Stinsweg heeft nu twee basisgroepen; de
cactussen en de bereklauwen. Op de ene basisgroep staan 2 beroepskrachten en op de andere 1
beroepskracht. Er zijn dus in totaal 3 beroepskrachten.
Conclusie:
De overtreding is verholpen.

Gebruikte bronnen:

Interview (beroepskracht)

Observaties (op de groep)

Diploma beroepskracht

Verklaringen omtrent het gedrag

Presentielijsten
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de tijden
waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal
aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en
wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimum aantal
beroepskrachten op grond van de beroepskracht-kindratio kan op de dagen van de week
verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3a en 16 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Verantwoorde buitenschoolse opvang
In het kader van het bieden van verantwoorde buitenschoolse opvang, draagt de houder er in ieder
geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin kinderen zich bevinden:
a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de
autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt
geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen
voelen;
b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden,
cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat
te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving;
c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en
vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties
met anderen op te bouwen en te onderhouden;
d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen
aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met
anderen en een actieve participatie in de maatschappij.
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 11 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Personeel en groepen
Aantal beroepskrachten
De verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige
kinderen in een basisgroep (beroepskracht-kindratio) wordt bepaald op grond van tabel 2 in bijlage
1a, onderdeel b bij het besluit en de daarbij behorende rekenregels.
Gebruik kan worden gemaakt van de rekentool op de website www.1ratio.nl
In afwijking hiervan kunnen voor en na de dagelijkse schooltijd alsmede gedurende vrije middagen
van de basisschool voor ten hoogste een half uur per dag minder beroepskrachten worden ingezet,
met dien verstande dat ten minste de helft van het aantal beroepskrachten wordt ingezet.
Indien bij buitenschoolse opvang per dag ten minste tien aaneengesloten uren opvang wordt
geboden, kunnen, op vrije dagen van de basisschool of tijdens de schoolvakanties, in afwijking van
het aantal minimaal in te zetten beroepskrachten, voor ten hoogste drie uren per dag minder
beroepskrachten worden ingezet. Dit met inachtneming van de in het pedagogisch beleidsplan
vastgestelde tijden waarop minder beroepskrachten kunnen worden ingezet dan minimaal vereist
op grond van de beroepskracht-kindratio alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan
wordt afgeweken.
Gedurende de uren dat minder beroepskrachten worden ingezet wordt ten minste de helft van het
aantal vereiste beroepskrachten ingezet. De afwijkende inzet kan op de dagen van de week
verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3a en 16 lid 1, 2 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen

: Doomijn BSO Stinsweg
: http://www.doomijn.nl
: 30

Gegevens houder
Naam houder
Adres houder
Postcode en plaats
Website
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

:
:
:
:
:
:

Travers Kinderopvang
Burg Drijbersingel 11
8021DA Zwolle
www.doomijn.nl
05027189
Ja

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

:
:
:
:
:

GGD IJsselland
Postbus 1453
8001BL ZWOLLE
038-4 281 686
C Kampman

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Zwolle
: Postbus 10007
: 8000GA ZWOLLE

Gegevens toezicht

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

:
:
:
:
:
:

29-01-2018
Niet van toepassing
Niet van toepassing
05-02-2018

:
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