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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.
Tijdens het jaarlijks onderzoek van 27-09-2018 heeft de toezichthouder geconstateerd dat niet
wordt voldaan aan een kwaliteitsvoorschrift binnen het domein "Personeel en groepen" betreffende
de stabiliteit van de opvang van de kinderen. Hierover heeft de gemeente herstelafspraken
gemaakt met de houder.
Dit nader onderzoek doet uitspraken over het doorgevoerde herstel naar aanleiding van
geconstateerde tekortkoming. In dit nader onderzoek beoordeelt de toezichthouder dus alleen het
herstel en niet alle andere inspectie-items.

Beschouwing
Tijdens het inspectieonderzoek van 27-09-2018 is geconstateerd dat niet voldaan werd aan een
aantal kwaliteitsvoorschrift. Hierover heeft de gemeente Putten herstelafspraken gemaakt met de
houder in de vorm van een aanwijzing met datum 19-11-2018. De volgende hersteltermijn is
opgelegd:
•
Personeel en groepen, opvang in groepen/stabiliteitseisen: 2 weken.
Op 6 december 2018 is er in opdracht van de gemeente Putten een nader onderzoek uitgevoerd.
Zowel de beroepskrachten op locatie als de directeur hebben zich coöperatief getoond bij dit nader
onderzoek.
Inspectiegeschiedenis
Jaarlijks onderzoek 2016
22-2-2016; Er is voldaan aan de getoetste kwaliteitsvoorschriften.
Jaarlijks onderzoek 2017
24-10-2017; Er is voldaan aan de getoetste kwaliteitsvoorschriften.
Jaarlijks onderzoek 2018
27-9-2018; Tijdens dit jaarlijks onderzoek is een overtreding vastgesteld van een
kwaliteitsvoorschrift binnen het domein "Personeel en groepen", betreffende de stabiliteit van de
opvang van de kinderen.
Bevindingen op hoofdlijnen
Uit dit nader onderzoek is gebleken dat de houder zich heeft ingespannen om te voldoen aan het
betreffende kwaliteitsvoorschrift. Gebleken is dat houder op dit onderdeel herstel heeft
doorgevoerd.
In onderstaand inspectierapport is verdere toelichting te lezen.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.

3 van 6
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang nader onderzoek 06-12-2018
Stichting Kinderopvang Kiekeboe Putten te Putten

Observaties en bevindingen
Personeel en groepen
Dit domein belicht de inspectiebevindingen over het domein "Personeel en groepen". In dit nader
onderzoek wordt alleen gekeken naar de volgende voorwaarde:
•
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 dit domein wordt toegelicht of aan de eis hieromtrent wordt voldaan.
Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Er is een grote groepsruimte en een 8+-ruimte. In de grote groepsruimte zijn twee aparte tafels.
Boven deze tafels is een bord opgehangen met de namen de Boefjes en de Draken.
De beroepskracht heeft aangegeven dat de groepen de Boefjes en de Draken zijn gevormd op basis
van de scholen waar de kinderen vandaan komen. De meeste kinderen komen van de
dichtstbijzijnde school en zitten in de groep de Boefjes. Kinderen van andere scholen zitten in de
Draken. Op de donderdagmiddag worden de meeste kinderen opgevangen. Dan is er nog een tafel
bezet, de Griebels.
De 8+-groep is voor kinderen van 8 jaar en ouder van alle scholen. Voor de 8+-kinderen van de
dichtstbijzijnde school staat het fruit en drinken klaar, zij mogen dit pakken als zij dit willen. Ook
de 8+-groep heeft nu een vaste beroepskracht, deze komt echter wat later binnen in verband met
het halen van kinderen van scholen. Als de beroepskracht er is, gaat ze met de kinderen die nog
moeten eten en drinken in de 8+-ruimte zitten.
De kinderen zijn betrokken bij het maken van de indeling. In de grote groepsruimte hangen
overzichten, waarbij kinderen zelf hun naam hebben mogen opschrijven. Dit is niet geheel
kloppend gegaan, het lijkt erop dat het voor kinderen niet geheel duidelijk was waar de naam
geschreven moest worden. De houder heeft hierop de indeling in een document geplaatst en de
houder doen toekomen en aangegeven dit in de ruimte op te hangen.
Er zitten niet meer dan 20 kinderen in een basisgroep.
Uit het gesprek met de beroepskrachten blijkt dat dezelfde beroepskrachten aan dezelfde tafels
zitten bij het eet- en drinkmoment.
De plaatsingslijsten/presentielijsten zijn nog steeds voor de gehele groep kinderen. Hier is geen
onderscheid gemaakt in basisgroepen. De houder heeft aangegeven in het begin van 2019 over te
gaan naar een ander planningssysteem en zal kijken of dit hierin meegenomen kan worden.
Conclusie
De houder heeft middels het maken van de indelingslijsten die op de groep hangen, middels het
hangen van bordjes per groep en middels vaste beroepskrachten per groep gezorgd voor opvang in
basisgroepen.
Gebruikte bronnen:
•
Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
•
Interview (beroepskrachten op locatie)
•
Observaties
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Overzicht getoetste inspectie-items
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 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
Website
Vestigingsnummer KvK
Aantal kindplaatsen

:
:
:
:

Stichting Kinderopvang Kiekeboe Putten
http://www.kiekeboeputten.nl
000022451870
40

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

:
:
:
:
:
:

Stichting Kinderopvang Kiekeboe Putten
Boekweitstraat 20
3882 GN Putten
www.kiekeboeputten.nl
41035892
Ja

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

:
:
:
:
:

GGD Noord- en Oost-Gelderland
Postbus 3
7200 AA Zutphen
088-4433000
Mw. T. Dudok van Heel

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Putten
: Postbus 400
: 3880 AK PUTTEN

Gegevens toezicht

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

:
:
:
:
:
:

06-12-2018
Niet van toepassing
Niet van toepassing
10-12-2018
11-12-2018
11-12-2018

: 14-12-2018
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