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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 08-03-2018 bij buitenschoolse opvang Kindercentrum
Deinum te Deinum.
Bij het jaarlijks onderzoek van 19-09-2017 is een tekortkoming geconstateerd.
De toezichthouder stelt met een nader onderzoek vast of een eerder geconstateerde tekortkoming
is opgeheven. In dit onderzoek zijn de tekortkomingen onderzocht waarvan het hersteltermijn van
de brief van de gemeente Waadhoeke d.d. 05-02-2018 is verstreken.
De
•
•
•

werkzaamheden van de toezichthouders bestaan in dit onderzoek uit:
Een bureauonderzoek van verkregen zakelijke gegevens en bescheiden;
Een locatiebezoek op 08-03-2018;
E-mail contact met de houder op 15-03-2018.

Beschouwing
Deze beschouwing beschrijft de resultaten van de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over het
kindercentrum volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden elders in het rapport per domein
verder uitgewerkt.
Algemene informatie over het kindercentrum
Buitenschoolse opvang Kindercentrum Deinum is samen met kinderdagverblijf Kindercentrum
Deinum gehuisvest in hetzelfde gebouw als basisschool SWS Twaspan en peuteropvang het
Hummelhonk. De buitenschoolse opvang heeft de beschikking over één groepsruimte.
Als buitenruimte wordt gebruik gemaakt van een aangrenzende ruimte, die gezamenlijk met het
kinderdagverblijf wordt gebruikt. Daarnaast kan de buitenschoolse opvang gebruik maken van het
aangrenzende schoolplein van basisschool SWS Twaspan.
De vestiging biedt volgens het Landelijk Register Kinderopvang plaats aan maximaal 11 kinderen in
de leeftijd van 4 tot 13 jaar. Binnen Kindercentrum Deinum wordt gewerkt vanuit de pedagogische
visie van de antroposofie.
De openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag van 07.00-18.00 uur.
Inspectiegeschiedenis
Onderstaande onderzoeken zijn in de afgelopen drie jaar uitgevoerd:
2015 - Onderzoek voor registratie 14-01-2015
De toezichthouder adviseert het college om het kindercentrum op te nemen in het Landelijk
Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.
2015 - Onderzoek na registratie 30-04-2015
De toezichthouder adviseert het college om niet te handhaven. Het kindercentrum voldoet aan alle
inspectie-items die in dit onderzoek getoetst zijn.
2016 - Vervolg onderzoek na registratie 17-05-2016
Uit het onderzoek is gebleken dat het kindercentrum, na overleg en overreding op het onderdeel
pedagogisch beleid, aan alle inspectie-items voldoet die in dit onderzoek getoetst zijn.
2017: Jaarlijks onderzoek op basis van risicogestuurd toezicht op 19-09-2017
De toezichthouder heeft het college het advies gegeven om te handhaven op de onderdelen:
•
Opvang in groepen;
•
Beroepskracht-kindratio.
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Inspectiebevindingen
De toezichthouder heeft in dit nader onderzoek een steekproef van de presentielijsten kinderen en
beroepskrachten van 20-02-2018 t/m 16-03-2018 beoordeeld. Het gaat hierbij om de inspectieitems geldend van juli 2017.
Naar aanleiding van dit nader onderzoek constateert de toezichthouder dat de houder
onderstaande tekortkoming heeft hersteld:
•
Beroepskracht-kindratio.
Naar aanleiding van dit nader onderzoek constateert de toezichthouder dat de houder
onderstaande tekortkoming niet heeft hersteld:
•
Opvang in groepen.

Advies aan College van B&W
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid, rekening
houdend met verzwarende omstandigheden vanwege de herhaling van dezelfde overtreding.
Voor nadere toelichting zie de beschrijving bij de betreffende onderdelen.
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Observaties en bevindingen
Personeel en groepen
In dit onderdeel van de inspectie worden de inspectiebevindingen over het domein ‘Personeel en
groepen’ belicht. Per aspect wordt eerst de overtreding uit het vorige onderzoek beschreven.
Aan de hand van nieuwe gegevens volgt er een (her)beoordeling, op basis van de huidige wet- en
regelgeving.

Opvang in groepen
Een basisgroep is een vaste groep waarin de kinderen van de buitenschoolse opvang zijn
ingedeeld. Dat wil zeggen dat ouders en kinderen te allen tijde moeten weten welke kinderen deel
uitmaken van de basisgroep en welke beroepskracht(en) bij deze groep behoort/behoren.
Een basisgroep is niet gekoppeld aan een fysieke ruimte.
Overtreding
Op 19-09-2017 is bij het jaarlijks onderzoek vastgesteld dat er niet is voldaan aan de volgende
voorwaarde:
•
De basisgroep bestaat uit maximaal twintig kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot de leeftijd
waarop het basisonderwijs voor die kinderen eindigt.
Toelichting uit het inspectierapport van 23-10-2017:
De toezichthouder heeft onderstaande tekortkoming geconstateerd:
•
Op 11-07-2017 bestaat de basisgroep feitelijk uit 13 kinderen. In het Landelijk Register staat
de BSO met maximaal 11 kindplaatsen geregistreerd. Naast de groepsruimte maakt het
kindercentrum gebruik van de hal. De hal wordt tevens, tijdens haal- en brengtijden, gebruikt
als “verkeersruimte” door de naastgelegen peuterspeelzaal. De toezichthouder heeft in het
inspectierapport van 17-05-2016 aangegeven dat deze ruimte hierdoor qua oppervlakte niet
worden meegerekend voor de bepaling van het aantal kindplaatsen van het kinderdagverblijf.
De houder heeft door middel van documenten van de bandweer niet aangetoond dat deze
verkeersruimte eventueel aangemerkt zou kan worden als verblijfsruimte. Daarnaast dient de
hal te allen tijde beschikbaar te zijn voor het kindercentrum. Het maximaal aantal kindplaatsen
van 11 blijft gehandhaafd bij de beoordeling van deze voorwaarde.
•
Op de feitelijke aanwezigheidslijsten staat niet genoteerd dat er kinderen van de BSO-groep
opgevangen zijn op de KDV-groep. Het feitelijk aantal kinderen dat op de lijst staat genoteerd
(13) blijft gehandhaafd bij de beoordeling van deze voorwaarde.
Nader onderzoek
De toezichthouder heeft in dit nader onderzoek een steekproef van de presentielijsten kinderen en
beroepskrachten van 20-02-2018 t/m 16-03-2018 beoordeeld. Uit onderstaand schema blijkt dat
op donderdag 01-02-2018 er 13 kinderen van de buitenschoolse opvang zijn opgevangen, terwijl
buitenschoolse opvang Kindercentrum Deinum met 11 kindplaatsen staat geregistreerd in het
Landelijk Register Kinderopvang.
Datum
Donderdag
01-02-2018

Aantal kinderen BSO
3 BSO kinderen op KDV +
10 BSO kinderen op BSO =
13 BSO kinderen in totaal opgevangen

Registratie BSO kinderen in LRK
11 kindplaatsen in LRK

Conclusie
Op basis hiervan is geconstateerd dat de overtreding van de volgende voorwaarde nog niet is
hersteld:

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)
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Beroepskracht-kindratio
Het minimale aantal beroepskrachten in relatie tot het aantal aanwezige kinderen bij een
gemengde leeftijdsgroep in een kindercentrum wordt, met in achtneming van uitzonderingen in de
wet- en regelgeving, bepaald met behulp van een rekentool die bekend is gemaakt via de website
www.rijksoverheid.nl.
Overtreding
Op 19-09-2017 is bij het jaarlijks onderzoek vastgesteld dat er niet is voldaan aan de volgende
voorwaarde:
•
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.
Toelichting uit het inspectierapport van 19-09-2017:
De toezichthouder heeft onderstaande tekortkoming geconstateerd:
•
Op onderstaande data voldoet de houder niet aan de voorwaarde dat de verhouding tussen het
aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige kinderen in de groep
voldoet aan de gestelde wet- en regelgeving. Bij kinderen van verschillende leeftijden in één
groep wordt het minimale aantal beroepskrachten berekend met de rekentool op
www.rijksoverheid.nl.
Groep:

Aantal
kinderen:

Datum:

Aantal
beroepskrachten
nodig:

KDV

0
1
2
3

19-09-2017
middag

BSO

11 kinderen

KDV

0
1
2
3

BSO
•
•

•

jaar
jaar
jaar
jaar

jaar
jaar
jaar
jaar

–
–
–
–

–
–
–
–

1
1
3
0

1
1
3
2

13 kinderen

11-07-2017
middag

Conclusie

1

Werkelijk
aanwezige
beroepskrachten
volgens rooster:
1

2

1

1 beroepskracht
op de BSO te
weinig ingezet

2

1

2

1

1 beroepskracht
op zowel het KDV
als de BSO te
weinig ingezet

Op 19-09-2017 zijn er feitelijk 11 kinderen aanwezig. Op de aanwezigheidslijst van de kinderen
van de BSO staan er maar 8 genoteerd!
De houder heeft de werktijden van de beroepskrachten op de lijsten genoteerd. Het is voor de
toezichthouder nog onduidelijk waar en op welke diensttijden de beroepskrachten ingezet zijn.
Als een beroepskracht op zowel het kinderdagverblijf werkt als op de buitenschoolse opvang
wordt dit op de roosters aangeven door ‘mix’. De houder dient de daadwerkelijke werktijden op
beide opvangvormen te noteren.
De houder heeft een groepshulp aangesteld, maar deze groepshulp heeft een diploma die
kwalificeert voor beroepskracht. De houder dient te zorgen dat deze medewerker conform de
Cao wordt aangesteld.

6 van 9
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang nader onderzoek 08-03-2018
Kindercentrum Deinum te Deinum

Nader onderzoek
De toezichthouder heeft in dit nader onderzoek een steekproef van de presentielijsten kinderen en
beroepskrachten van 20-02-2018 t/m 16-03-2018 beoordeeld.
•
De houder heeft aangetoond dat op de presentielijsten duidelijk staat vermeld welke kinderen
van de buitenschoolse opvang op de groep van het kinderdagverblijf zijn opgevangen.
•
De houder heeft de groepshulp met het diploma onderwijsassistent een arbeidscontract
gegeven en salaris betaald als zij is ingezet voor de beroepskracht-kindratio. Deze
beroepskracht is per 01-03-2018 uit dienst gegaan.
•
Uit de presentielijsten kinderen en roosters beroepskrachten blijkt dat aan de beroepskrachtkindratio is voldaan. De houder dient nog wel specifiek aan te geven welke beroepskracht op
welke groep werkzaam is geweest.
Conclusie
De toezichthouder constateert dat de houder voldoet aan de getoetste criteria op het gebied van de
beroepskracht-kindratio. De houder heeft hiermee de overtreding uit het inspectierapport van
19-09-2017 hersteld.

Gebruikte bronnen:
•
Interview houder op 08-03-2018 en e-mail contact op 15-03-2018
•
Inspectierapport van 19-09-2017
•
Aanwijzingsbrief gemeente Waadhoeke van 05-02-2018
•
Presentielijsten kinderen van KDV en BSO 20-02-2018 t/m 08-03-2018, digitaal vastgelegd op
08-03-2018
•
Presentielijsten kinderen van KDV en BSO 08-03-2018 t/m 16-03-2018, ontvangen op
19-03-2018
•
Rooster beroepskrachten van 20-02-2018 t/m 08-03-2018, digitaal vastgelegd op 08-03-2018
•
Rooster beroepskrachten van 08-03-2018 t/m 16-03-2018, ontvangen op 19-03-2018
•
Arbeidscontract beroepskracht, ontvangen op 19-03-2018
•
Pedagogisch beleidsplan – versie februari 2018, ontvangen 09-03-2018
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Overzicht getoetste inspectie-items
Personeel en groepen
Opvang in groepen
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)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Vestigingsnummer KvK
Aantal kindplaatsen

:
:
:
:

Gegevens houder
Naam houder
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

: Renske Olthof
: 51526964
: Ja

Kindercentrum Deinum
http://www.kindercentrumdeinum.nl
000021546444
11

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

:
:
:
:
:

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Waadhoeke
: Postbus 58
: 8800 AB Franeker

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

:
:
:
:
:
:

GGD Fryslân
Postbus 612
8901 BK LEEUWARDEN
088-2299222
Y. Kamp

08-03-2018
Niet van toepassing
Niet van toepassing
19-03-2018
20-03-2018
20-03-2018

: 27-03-2018
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