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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.
In dit nader onderzoeksrapport komen alleen de overtredingen aan bod die tijdens de jaarlijkse
inspectie d.d. 22-05-2018 zijn geconstateerd.
Het gaat hierbij om:


Domein personeel en groepen; aantal kinderen en opvang in basisgroepen

Beschouwing
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over
buitenschoolse opvang (BSO) de "Dassenburcht" en de inspectiegeschiedenis, volgen de
bevindingen op hoofdlijnen. Deze worden elders in het rapport verder uitgewerkt.
Feiten over buitenschoolse opvang de "Dassenburcht"
BSO de Dassenburcht in Gramsbergen is onderdeel van kinderopvangorganisatie 'De Dassenburcht
V.O.F.' Deze organisatie heeft meerdere locaties in de regio.
De BSO is gevestigd in multifunctioneel centrum De Binder. Er is één groepsruimte aanwezig. De
buitenschoolse opvang staat geregistreerd met 40 kindplaatsen voor kinderen in de leeftijd van 4
t/m 12 jaar. Van dezelfde houder bevindt zich tevens de dagopvang voor kinderen in de leeftijd
van 0 tot 4 jaar in het pand. De BSO biedt het jaar door vakantieopvang.
Inspectiegeschiedenis

31-08-2015 jaarlijks onderzoek;

10-03-2016 jaarlijks onderzoek;

02-03-2017 jaarlijks onderzoek;

22-05-2018 jaarlijks onderzoek;
'personeel en groepen'.

de getoetste voorwaarden zijn conform de Wet kinderopvang.
de getoetste voorwaarden zijn conform de Wet kinderopvang.
de getoetste voorwaarden zijn conform de Wet kinderopvang.
er zijn tekortkomingen geconstateerd binnen het domein

Bevindingen op hoofdlijnen
Tijdens dit nader onderzoek voldoen de onderzochte items aan de Wet kinderopvang.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen

Personeel en groepen

Aantal beroepskrachten
In het rapport dat is opgesteld naar aanleiding van het jaarlijkse onderzoek d.d. 22-05-2018 staat
het volgende beschreven:
Op de dag van de inspectie waren 36 kinderen en 4 beroepskrachten aanwezig. Eén van de
beroepskrachten is een gymleerkracht.
BSO Dassenburcht Gramsbergen heeft 28 kindplaatsen. Op de dag van de inspectie was er een
forse overschrijding van het aantal kinderen. De houder is voornemens het kinderaantal uit te
breiden.
Tijdens het nader onderzoek op 01-10-2018 blijkt dat de houder direct een uitbreiding van het
aantal kindplaatsen heeft aangevraagd. In de praktijk wordt er nu gewerkt met 2 basisgroepen van
elk maximaal 20 kinderen.

Stabiliteit van de opvang voor kinderen
In het rapport dat is opgesteld naar aanleiding van het jaarlijkse onderzoek d.d. 22-05-2018 staat
het volgende beschreven:
Aan ieder kind is een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en
bespreekt de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders.
Zo nodig wordt er vaker met de ouder(s) van een kind gesproken. Tevens is de mentor voor de
ouders (en het kind bij BSO) het aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het
welbevinden van het kind.
Op de locatie wordt er gewerkt in één groep. De kinderen komen druppelsgewijs binnen, eten en
drinken in groepjes en kiezen hun spel.
Er is géén indeling in groepen. Een basisgroep mag uit ten hoogte 20 kinderen bestaan. Er zouden
dus 2 basisgroepen moeten zijn. De kinderen zijn niet ingedeeld in een basisgroep.
Tijdens het nader onderzoek op 01-10-2018 blijkt dat er nu met 2 basisgroepen wordt gewerkt. De
kinderen weten in welke groep ze horen; op het planbord naast de ingangsdeur is dit (ook voor de
kinderen) duidelijk te zien. De basisgroepen heten 'DAS Sport' en 'DAS Plein'.
Eén van de basisgroepen gaat met de gymleerkracht en beroepskracht naar de gymzaal. In de
kleedruimte wordt gezamenlijk iets gedronken en gegeten voordat er gesport wordt.
De andere groep eet en drinkt gezamenlijk met 2 beroepskrachten een koekje en ranja in de BSO
ruimte en blijft daar - of buiten- spelen.
Gaandeweg de middag ruilen de beide BSO groepen van locatie.
Conclusie
De getoetste items binnen bij het domein 'personeel en groepen' zijn conform de Wet
kinderopvang.
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Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (telefonisch gesprek met de houder mevr. M.
Kwant)

Interview (aanwezige beroepskrachten)

Observaties

Presentielijsten

Personeelsrooster
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Overzicht getoetste inspectie-items
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 3 onder a en 16 lid 1, 2 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang)

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 1a, onderdeel b van het Besluit kwaliteit kinderopvang.
Het vereiste van opvang in één basisgroep geldt niet:
- indien kinderen bij activiteiten als beschreven in het pedagogisch beleidsplan de basisgroep
verlaten;
- indien met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders het kind gedurende een
tussen houder en ouders overeengekomen periode worden opgevangen in één andere basisgroep
dan de vaste basisgroep.
De eis ten aanzien van de maximale groepsgrootte geldt niet indien kinderen bij activiteiten als
beschreven in het pedagogisch beleidsplan de groep verlaten.
(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
Vestigingsnummer KvK
Aantal kindplaatsen

: BSO de "Dassenburcht" Gramsbergen
: 000002245507
: 40

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

:
:
:
:
:
:

Kinderdagverblijf De Dassenburcht V.O.F.
De Steeghe 9
7784CG Ane
http://www.kinderdagverblijfdedassenburcht.nl/
08174781
Ja

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

:
:
:
:
:

GGD IJsselland
Postbus 1453
8001BL ZWOLLE
038-4 281 686
Marja Baas

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Hardenberg
: Postbus 500
: 7770BA HARDENBERG

Gegevens toezicht

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

:
:
:
:
:
:

01-10-2018
Niet van toepassing
Niet van toepassing
03-10-2018
03-10-2018
03-10-2018

: 17-10-2018
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