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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 inspectierapport zijn niet alle items beoordeeld, omdat er sprake is van risicogestuurd
toezicht (RGT). Met behulp van het model risicoprofiel zijn de inspectieactiviteiten bepaald. Deze
inspectieactiviteiten richten zich primair op de kwaliteit van de dagelijkse praktijk, aangevuld met
aandachtspunten uit vorige inspecties en nieuwe wetgeving.
Beschouwing
Algemeen
BSO KP Laan biedt naschoolse opvang voor kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar. BSO KP Laan is
gevestigd in basisschool de Oosterboer en is onderdeel van Doomijn.
Inspectiegeschiedenis
Tijdens de inspectie van 2014, 2015 en 2016 voldeed Doomijn BSO KP Laan aan alle
geïnspecteerde eisen uit de wet kinderopvang.
Inspectie 2017
De inspectie is prettig verlopen. De beroepskrachten vertellen enthousiast over hun werk en de
kinderen. Ze nemen de tijd om de toezichthouder te woord te staan. De beroepskrachten kunnen
beleid, afspraken en regels duidelijk verwoorden aan de toezichthouder. Het team volgt cursussen,
trainingen en scholingen en zijn zich erg bewust op welke wijze hun handelen invloed heeft op de
sfeer en de kwaliteit van de BSO.
Bevindingen op hoofdlijnen
De locatie voldoet aan de geïnspecteerde eisen uit de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen
Peuterspeelzalen (WKO).

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Inleiding
Binnen dit domein wordt het pedagogisch beleid op inhoud getoetst en zijn de volgende
competenties geobserveerd en beoordeeld;
-

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 op 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 perso onlijke en sociale competenties van de
kinderen en de overdracht van normen en waarden. Hierna zijn enkele voorbeelden beschreven
waarop dit oordeel is gebaseerd.
Observatie;
In de groep zijn 11 kinderen, 2 beroepskrachten en 1 stagiaire.
De kinderen komen binnen en krijgen allemaal drinken.
Als de kinderen net aan tafel zitten gaat het brandalarm af.
Alle kinderen pakken hun tas en knuffels en gaan naar buiten.
De beroepskracht evalueert de oefening met de kinderen. "Hoe vonden jullie het zelf gaan? Is er
iets wat je anders zou doen?"
De beroepskracht legt uit dat de kinderen hun tas en knuffels niet moeten pakken. "Als er echt
brand is, moeten jullie zo snel mogelijk naar buiten."
In de groep zijn verschillende hoekjes gecreëerd. Er staan spelletjes en bakken met speelgoed in
open kasten.
Na het drinken mogen de kinderen buiten spelen. De kinderen spelen rondom de hele school. Er is
een groot grasveld naast de school, dat aan de BSO grenst.
Om 16 uur mogen de kinderen binnen knutselen. De stagiaire heeft een activiteit voorbereid. De
kinderen mogen kerstkaarten maken. De kaarten worden verkocht op een markt.
De kinderen lijken zich goed te vermaken. De tafel zit vol meisjes die kerstkaarten maken. Ze
praten met elkaar en overleggen met de stagiaire welke kleuren ze gaan gebruiken.
Een paar jongens blijven buiten spelen en een paar jongens gaan in de groepsruimte in een ander
hoekje spelen.
Gebruikte bronnen:

Interview

Observaties (Tijdens drinken, brandoefening en vrij spelen.)

Pedagogisch werkplan
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Personeel en groepen
Inleiding;
Binnen dit domein zijn de beroepskrachten gecontroleerd op een passende beroepskwalificatie en
een geldige verklaring omtrent het gedrag (VOG).
De beroepskracht-kindratio (BKR) en de basisgroepen zijn gecontroleerd door middel van roosters
en presentielijsten. Beoordeeld is of de praktijk met de theorie overeenkomt.
Verklaring omtrent het gedrag
De verklaringen omtrent het gedrag (VOG) van alle medewerkers zijn in januari 2014 beoordeeld,
in 2015 en 2016 zijn de VOG's van alle nieuwe medewerkers bekeken.
Tijdens dit jaarlijkse onderzoek zijn de VOG's van 7 nieuwe medewerkers beoordeeld.
Er is op deze locatie ten tijde van de inspectie een stagiaire. De locatiemanager heeft het VOG van
de invalskracht nagestuurd en de VOG van de stagiaire is op de locatie beoordeeld.
Conclusie;
Alle gecontroleerde medewerkers beschikken over een geldige verklaring omtrent het gedrag.
Passende beroepskwalificatie
De diploma's van alle medewerkers zijn in januari 2014 be oordeeld, in 2015 en 2016 zijn de
diploma's van alle nieuwe medewerkers bekeken.
Tijdens dit jaarlijkse onderzoek zijn de diploma's van 7 nieuwe medewerkers beoordeeld.
Conclusie;
Alle gecontroleerde medewerkers beschikken over een geldig diploma.
Opvang in groepen
Ieder kind hoort bij een basisgroep: op de locatie is 1 basisgroep.
Conclusie;
BSO KP laan voldoet aan de voorwaarden met betrekking tot de opvang in groepen.
Beroepskracht-kindratio
Uit de personeelsroosters en de planningslijsten blijkt dat de beroepskracht-kindratio (BKR) klopt.
Er zijn voldoende beroepskrachten voor het aantal kinderen op de groep werkzaam, gezien het
aantal en de leeftijd van de kinderen.
De controle van de roosters is gebaseerd op een steekproef van 2 weken.
Conclusie;
Er wordt voldaan aan de getoetste eisen omtrent de beroepskracht kind ratio.
Gebruikte bronnen:

Interview

Observaties (Tijdens drinken, brandoefening en vrij spelen.)

Verklaringen omtrent het gedrag

Diploma's beroepskrachten

Presentielijsten
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Personeelsrooster

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 17-10-2017
Doomijn BSO KP Laan 22 te Meppel

6 van 10

Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogische praktijk
De houder draagt zorg voor uitvoering van het vastgestelde pedagogisch beleidsplan.

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 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 kinde rcentrum
exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven vanaf 1 maart
2013.
(art 1.50 lid 3 en 3.8g 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 bij aanvang van de werkzaamheden
niet ouder dan twee maanden.
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

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)

Passende beroepskwalificatie
Alle beroepskrachten beschikken over e en 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

: Doomijn BSO KP Laan 22
: http://www.doomijn.nl
: 24

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

:
:
:
:
:
:

St. Doomijn Kinderopvang Noord
Postbus 1064
8001BB ZWOLLE
www.doomijn.nl
59356154
Ja

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

:
:
:
:
:

GGD Drenthe
Postbus 144
9400AC ASSEN
0592-306300
J Ottens

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Meppel
: Postbus 501
: 7940AM MEPPEL

Gegevens toezicht

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

:
:
:
:
:
:

17-10-2017
24-10-2017
22-11-2017
22-11-2017
23-11-2017
23-11-2017

: 23-11-2017
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
Hartelijk dank voor het rapport. Wij kunnen ons vinden in de inhoud.
Vriendelijke groeten,
Elize Matter
Manager Doomijn Kinderopvang en peuterspeelzalen
06 105 22 603
e.matter@doomijn.nl
www.doomijn.nl
Aanwezig op maandag, dinsdag, woensdagochtend, donderdag en vrijdagochtend.
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