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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 20-02-2020 heeft een jaarlijks onderzoek plaatsgevonden. Op basis van de bevindingen uit dit

onderzoek heeft op 18-06-2020 een nader onderzoek plaatsgevonden. Daarbij zijn de volgende

kwaliteitseisen onderzocht:

 het pedagogisch beleid

 de stabiliteit van de opvang voor kinderen.

Beschouwing

Deze beschouwing beschrijft de resultaten van het nader onderzoek. Na de inspectie geschiedenis

van buitenschoolse opvang de Kleine Reus volgen de bevindingen op hoofdlijnen.

Inspectiegeschiedenis

 06-03-2018 jaarlijks onderzoek: de getoetste voorwaarden voldoen aan de Wet kinderopvang.

 24-01-2019 jaarlijks onderzoek: de getoetste voorwaarden voldoen aan de Wet kinderopvang.

 20-02-2020 jaarlijks onderzoek: er is een overtreding geconstateerd met betrekking tot het

pedagogisch beleid en de stabiliteit van de opvang voor kinderen.

Bevindingen op hoofdlijnen

Tijdens dit nader onderzoek voldoen alle getoetste voorwaarden aan de eisen uit de Wet

kinderopvang.

Advies aan College van B&W

Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat

De houder moet aan de volgende eisen voldoen:

De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder

duidelijk hoe hij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent: Het

bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden en de

overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft hij onderwerpen zoals de indeling en grootte

van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid.

De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch

beleid.

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken,

gelezen en/of besproken is.

Pedagogisch beleid

In het rapport dat is opgesteld naar aanleiding van het jaarlijks onderzoek d.d. 20-02-2020 staat

het volgende beschreven:

Er wordt een pedagogisch beleidsplan gehanteerd waarin het binnen de organisatie en locatie

geldende beleid staat. De houder heeft er echter nog onvoldoende zorg voor gedragen dat er

conform het beleid wordt gehandeld.

Ten tijde van de inspectie werden er twee kinderen van de buitenschoolse opvang op groep Geel

van het kinderdagverblijf opgevangen. De houder heeft laten weten dat dit vaker voorkomt op

rustige dagen zoals de woensdag en vrijdag, en tijdens studie- en vakantiedagen. De houder heeft

dit nog onvoldoende in het pedagogisch beleidsplan beschreven waardoor de praktijk niet

overeenkomt met het pedagogisch beleid.

Tijdens dit nader onderzoek is gebleken dat er conform het pedagogisch beleid wordt gehandeld.

De houder heeft ervoor gekozen om de bso kinderen niet meer op te vangen op het

kinderdagverblijf. Daarom is het niet nodig dat dit vastgelegd wordt in het pedagogisch beleid.

Mocht dit in de toekomst wijzigen dan dient dit alsnog in het beleid vastgelegd te worden.

Conclusie

De getoetste voorwaarde bij het domein Pedagogisch klimaat is conform de Wet kinderopvang.

Gebruikte bronnen

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
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Personeel en groepen

De houder moet aan de volgende eisen voldoen:

Binnen de buitenschoolse opvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste

basisgroepen. Er moet voldoende personeel op elke groep zijn. Hoeveel beroepskrachten nodig

zijn, is afhankelijk van het aantal kinderen en hun leeftijd.

Elke beroepskracht moet een geldig diploma hebben en ingeschreven staan in het Personenregister

Kinderopvang. Een pedagogisch beleidsmedewerker begeleidt de beroepskrachten in hun werk.

In de basisgroepen spreken de beroepskrachten Nederlands met elkaar en met de kinderen.

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken,

gelezen en/of besproken is.

Stabiliteit van de opvang voor kinderen

In het rapport dat is opgesteld naar aanleiding van het jaarlijks onderzoek d.d. 20-02-2020 staat

het volgende beschreven:

Er wordt met de volgende basisgroepen gewerkt:

Groep Maximaal aantal kinderen Leeftijdsopbouw

De stampertjes 20 4-6 jaar

De sterren 20 5-7 jaar

De grote reuzen 20 7-12 jaar

Ten tijde van de inspectie waren de groepen samengevoegd op de groep De grote reuzen vanwege

de vakantie. De kinderen die normaal gesproken gebruik maken van een andere basisgroep werden

daardoor ook opgevangen op de groep De grote Reuzen. Hierdoor maakten deze kinderen gebruik

van een tweede basisgroep. De houder kon tijdens de inspectie geen vooraf gegeven schriftelijk

toestemming van de ouder(s) tonen.

Daarnaast werden er ook twee kinderen van de buitenschoolse opvang op groep Geel van het

kinderdagverblijf opgevangen. De houder kon tijdens de inspectie voor deze twee kinderen geen

contract voor beide voorzieningen tonen.

Tijdens dit nader onderzoek heeft de locatieverantwoordelijke laten weten dat de kinderen gebruik

maken van hun eigen basisgroep en dat de ouders hierover zijn geïnformeerd.

Op dit moment is het nog niet voorgekomen dat er groepen zijn gaan samenvoegen.

Mocht dit in de toekomst wel gebeuren dan zal de houder de ouders hier een

toestemmingsformulier voor laten tekenen betreft de opvang in een tweede basisgroep.

De locatieverantwoordelijke heeft aangegeven zich verder te verdiepen in de voorwaarden

wat betreft de opvang van bso kinderen op het kinderdagverblijf, mocht dit in de toekomst gaan

voorkomen.

Conclusie
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De getoetste voorwaarde bij het domein Personeel en groepen is conform de Wet kinderopvang.

Gebruikte bronnen

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
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Overzicht getoetste inspectie-items

Pedagogisch klimaat

Pedagogisch beleid

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum

draagt er zorg voor dat in de buitenschoolse opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt

gehandeld.

(art 1.49 lid 1 en 2, 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Personeel en groepen

Stabiliteit van de opvang voor kinderen

Bij buitenschoolse opvang vindt de opvang plaats in basisgroepen. Een kind wordt opgevangen in

één basisgroep. De maximale grootte van de basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in

bijlage 1, onderdeel b van het Besluit kwaliteit kinderopvang.

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang)
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Gegevens voorziening

Opvanggegevens

Naam voorziening : BSO De Kleine Reus

Aantal kindplaatsen : 77

Gegevens houder

Naam houder : De Kleine Reus BV

Adres houder : Veldbeemdgras 46

Postcode en plaats : 8043 KE Zwolle

KvK nummer : 05074052

Aansluiting geschillencommissie : Ja

Gegevens toezicht

Gegevens toezichthouder (GGD)

Naam GGD : GGD IJsselland

Adres : Postbus 1453

Postcode en plaats : 8001 BL ZWOLLE

Telefoonnummer : 038-4 281 686

Onderzoek uitgevoerd door : Manon Korenromp

Gegevens opdrachtgever (gemeente)

Naam gemeente : Zwolle

Adres : Postbus 10007

Postcode en plaats : 8000 GA ZWOLLE

Planning

Datum inspectie : 18-06-2020

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing

Zienswijze houder : Niet van toepassing

Vaststelling inspectierapport : 01-07-2020

Verzenden inspectierapport naar houder : 02-07-2020

Verzenden inspectierapport naar

gemeente

: 02-07-2020
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Openbaar maken inspectierapport : 16-07-2020


