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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 tekortkomingen tijdens het laatste onderzoek (04-04-2017) en de
daaruitvolgende opdracht van de gemeente (brief 15-05-2017) heeft de toezichthouder
kinderopvang een nader onderzoek uitgevoerd.
Beschouwing
Algemeen
BSO Olivo heeft groepsruimtes op de eerste verdieping in het pand waar ook het KDV is gevestigd.
De buitenschoolse opvang biedt opvang voor maximaal 20 kinderen van 4-12 jaar.
Inspectiegeschiedenis

Januari 2015: Onderzoek voor registratie

April 2015: Onderzoek na registratie

Maart 2016: Jaarlijks onderzoek

April 2016: Incidenteel onderzoek (uitbreiding kindplaatsen)
Tijdens deze onderzoeken werd er voldaan aan de voorwaarden.

September 2016: Incidenteel onderzoek (beleidswijziging en BKR), er werd niet voldaan aan
de voorwaarden (BKR)

Januari 2017: Nader onderzoek, er wordt voldaan aan de voorwaarden.

April 2017: Jaarlijks onderzoek, tekortkomingen op domein Personeel en groepen en domein
Veiligheid en gezondheid
Bevindingen
De BSO vangt op meerdere momenten meer kinderen op dan het aantal kindplaatsen dat ze
hebben volgens het LRKP.
Er wordt echter wel voldaan aan de getoetste voorwaarden van de Wet Kinderopvang.
Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
De BSO gaat over het maximaal aantal kindplaatsen heen op meerdere momenten uit de
gecontroleerde weken: De BSO heeft 20 kindplaatsen volgens het LRKP. De locatiemanagers
hebben aangegeven graag te willen uitbreiden. Het is echter nog niet gelukt een geschikte locatie
te vinden, tot die tijd geldt het maximum van 20 kinderen. Uit de roosters en presentielijsten van
week 21, 22 en 23 blijkt dat op drie dagen 22 kinderen opgevangen worden.
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Observaties en bevindingen
Personeel en groepen
Inleiding:
Binnen dit domein is gekeken of de stagiaires een geldige verklaring omtrent het gedrag (VOG)
hebben, naar aanleiding van de tekortkoming tijdens het jaarlijks onderzoek.
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
Op het moment van inspectie in april 2017 bleek dat een stagiaire geen geldige VOG meer had:
haar VOG was ouder dan twee jaar. De locatiemanager heeft de stagiaire opdracht gegeven om
direct een nieuwe VOG aan te vragen, de VOG is afgegeven op 12 mei 2017 en voldoet aan de
voorwaarden.
Beroepskracht-kindratio
Tijdens het jaarlijks onderzoek (april 2017) blijken op 20 maart 2017 en 30 maart 2017 21
kinderen aanwezig te zijn. Er is op een van deze dagen ook een overtreding in de
beroepskrachtkindratio.
Voor dit nader onderzoek is aan de hand van de roosters en presentielijsten van week 21, 22 en 23
gekeken of er wordt voldaan aan de voorwaarden. De BSO heeft 20 kindplaatsen volgens het LRKP,
op basis van het aantal beschikbare ruimtes en de visie van de organisatie (kleinschaligheid). De
locatiemanagers hebben aangegeven graag te willen uitbreiden. Het is echter nog niet gelukt een
geschikte locatie te vinden, daardoor geldt, totdat de wijziging is doorgevoerd, het maximum van
20 kinderen.
Uit de roosters en presentielijsten van week 21, 22 en 23 blijkt dat op drie dagen wederom
teveel kinderen opgevangen worden, te weten op 29 mei, 1 juni en 8 juni. Er zijn dan 22 kinderen
gelijktijdig aanwezig op de BSO.
Er staan wel voldoende beroepskrachten ingeroosterd waardoor de BKR voldoet: er worden
voldoende beroepskrachten ingezet voor het aantal aanwezige kinderen.
Gebruikte bronnen:

Verklaringen omtrent het gedrag

Presentielijsten

Personeelsrooster
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Veiligheid en gezondheid
Inleiding:
Binnen dit domein is gekeken naar de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid (RIE)

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
Tijdens het jaarlijks onderzoek bleek dat het actieplan niet bijgewerkt was: het was niet duidelijk
welke acties al genomen waren en of de beroepskrachten op de hoogte waren. De locatiemanagers
hebben de RIE opnieuw uitgevoerd: de streef- en realisatiedatum wordt nu vermeld bij de acties.
Ook is de RIE besproken op de teamvergadering. Er wordt nu voldaan aan de voorwaarden.
Gebruikte bronnen:

Risico-inventarisatie veiligheid

Risico-inventarisatie gezondheid

Actieplan veiligheid

Actieplan gezondheid

Veiligheidsverslag

Gezondheidsverslag

Notulen teamoverleg
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Overzicht getoetste inspectie-items
Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag
De verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger is niet ouder dan
twee jaar.
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 en 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 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)

Veiligheid en gezondheid
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn,
respectievelijk worden genomen in verband met de veiligheidsrisico’s, alsmede de samenhang
tussen de veiligheidsrisico’s en de maatregelen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van
de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn
respectievelijk worden genomen in verband met de gezondheidsrisico’s, alsmede de samenhang
tussen de gezondheidsrisico’s en de maatregelen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van
de vastgestelde risico-inventarisatie gezondheid.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen

: MoreThanKidz Villa Olivo
: http://www.morethankidz.nl
: 20

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

:
:
:
:
:
:

MoreThanKidz Olivo B.V.
Drentse Poort 25
9521JA Nieuw-Buinen
www.morethankidz.nl
53196740
Ja

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

:
:
:
:
:

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

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: De Wolden
: Postbus 20
: 7920AA ZUIDWOLDE DR

Gegevens toezicht

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

:
:
:
:
:
:

06-06-2017
Niet van toepassing
Niet van toepassing
18-07-2017
18-07-2017
18-07-2017

: 18-07-2017
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