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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 het onderzoek

na registratie d.d. 10-09-2020 zijn geconstateerd.

Het gaat hierbij om de volgende overtredingen:

 Domein Pedagogisch klimaat: pedagogisch beleid;

 Domein Ouderrecht: informatieverstrekking.

Beschouwing

Deze beschouwing beschrijft de resultaten van het nader onderzoek. Na de inspectiegeschiedenis

van buitenschoolse opvang Joh. Bogerman volgen de bevindingen op hoofdlijnen.

Inspectiegeschiedenis

 30-06-2020 onderzoek voor registratie: er is geen bezwaar tegen registratie.

 10-09-2020 onderzoek na registratie: er zijn tekortkomingen geconstateerd binnen de

domeinen Pedagogisch klimaat, Veiligheid en gezondheid en Ouderrecht.

Bevindingen op hoofdlijnen

Tijdens dit nader onderzoek is gebleken dat de houder aan de getoetste voorwaarden voldoet. De

tekortkomingen die zijn geconstateerd bij het laatste onderzoek zijn hersteld.

Advies aan College van B&W

Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:

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

duidelijk hoe hij/zij 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 de houder 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.

Van de beoordeelde eisen staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.

Pedagogisch beleid

Bevindingen jaarlijks onderzoek 10-09-2020:

Het kindercentrum hanteert een pedagogisch beleidsplan waarin het binnen de organisatie

geldende beleid staat. Het beleidsplan dateert van januari 2020. Daarnaast wordt gewerkt met een

locatie werkplan. Dit werkplan is nog niet klaar en daardoor zijn niet alle getoetste voorwaarden

beschreven. Er is wel aandacht voor de volgende onderwerpen:

 de wijze waarop invulling wordt gegeven aan aspecten van verantwoorde opvang;

 de wijze waarop kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden

opgevangen;

 het beleid ten aanzien van het gebruik kunnen maken van kinderopvang gedurende extra

dagdelen.

Omdat het werkplan van deze locatie ontbreekt is het volgende niet of onvoldoende beschreven:

 de wijze waarop de ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd;

 de wijze waarop bijzonderheden worden gesignaleerd én de wijze waarop ouders worden

doorverwezen;

 de wijze waarop de mentor de ontwikkeling van het kind periodiek bespreekt met ouders;

 de wijze waarop de mentor wordt bekend gemaakt aan de ouders én het kind;

 een concrete beschrijving van de werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de

groepen;

 de wijze waarop invulling wordt gegeven aan het afwijken van de beroepskracht-kindratio;

 de aard en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de stamgroep kunnen verlaten;

 een concrete beschrijving van de taken die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en

vrijwilligers in de opvang kunnen uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid.

De houder draagt er hierdoor ook onvoldoende zorg voor dat er conform het pedagogisch

beleidsplan wordt gehandeld.

De houder heeft een herstelaanbod gekregen om het pedagogische werkplan voor deze locatie

verder aan te vullen. De houder heeft binnen de gestelde termijn geen aanvulling gegeven van het

pedagogisch werkplan en geeft aan dat dit te maken heeft met de situatie rondom corona.
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Bevindingen nader onderzoek 24-02-2021:

Op 29-01-2021 heeft de houder een aangepast pedagogisch beleidsplan en het pedagogisch

werkplan van deze locatie gemaild. Op 04-03-2021 heeft de houder tevens nog een aanvulling op

het werkplan gemaild. Alle onderdelen worden nu voldoende beschreven in de beleidsplannen.

Conclusie

De getoetste voorwaarden bij het domein ‘Pedagogisch klimaat’ zijn conform de Wet kinderopvang.

Gebruikte bronnen

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (locatieverantwoordelijke)

 Pedagogisch beleidsplan (2021)

 Pedagogisch werkplan (2021)
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Ouderrecht

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:

De houder moet ouders informeren over een aantal onderwerpen, zoals: het pedagogisch beleid,

de groepsgrootte, het aantal beroepskrachten per groep, de opleidingseisen van beroepskrachten,

het veiligheids- en gezondheidsbeleid en de klachtenregeling. Ouders hebben adviesrecht over een

aantal onderwerpen binnen de opvang.

De houder laat de ouders en het personeel weten waar zij het inspectierapport kunnen vinden.

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.

Informatie

Bevindingen onderzoek na registratie 10-09-2020:

De houder informeert de ouders en een ieder die daarom verzoekt over het te voeren beleid en

brengt de interne klachtenregeling en de mogelijkheid om geschillen aan de geschillencommissie

voor te leggen onder de aandacht van ouders.

De houder informeert de ouders echter onvoldoende over de tijden waarop er minder

beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal aanwezige kinderen en het

inspectierapport is nog niet op de website geplaatst.

De houder heeft een herstelaanbod gekregen om bovenstaande punten te herstellen. Inmiddels is

het inspectierapport op de website geplaatst. De houder heeft ouders echter nog onvoldoende

geinformeerd over de tijden waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op

basis van het aantal aanwezige kinderen.

Bevindingen nader onderzoek 24-02-2021:

Op 29-01-2021 heeft de houder het aangepaste pedagogisch werkplan gemaild. De houder

informeert de ouders hierin over de tijden waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan

vereist is op basis van het aantal aanwezige kinderen.

Conclusie

De getoetste voorwaarde bij het domein ‘Ouderrecht’ is conform de Wet kinderopvang.

Gebruikte bronnen

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (locatieverantwoordelijke)

 Website

 Pedagogisch beleidsplan (2021)

 Pedagogisch werkplan (2021)
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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)

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop

bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders

worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning.

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de

mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind met de ouders bespreekt en de

wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke beroepskracht de mentor is

van het kind.

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze,

maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen.

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de tijden

waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal

aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en

wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimumaantal

beroepskrachten op grond van de beroepskracht-kindratio kan op de dagen van de week

verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt.

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de aard

en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de basisgroep kunnen verlaten.

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de taken

die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de buitenschoolse opvang kunnen

uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid.

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang)

Ouderrecht

Informatie

De houder van een kindercentrum informeert de ouders nadrukkelijk over de tijden waarop er

minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal aanwezige kinderen,

alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en wordt voldaan aan de

inzet van het minimaal aantal beroepskrachten op grond van de beroepskracht-kindratio.

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang)
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Gegevens voorziening

Opvanggegevens

Naam voorziening : Chr. kindcentrum Joh. Bogerman

Website : http://www.accrete.nl

Vestigingsnummer KvK : 000046348018

Aantal kindplaatsen : 16

Gegevens houder

Naam houder : Stichting voor Protestants Christelijke Kinderopvang

Accrete

Adres houder : Kanaalweg 4

Postcode en plaats : 8356 VS Blokzijl

Website : www.accrete.nl

KvK nummer : 05074479

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 : I. Moerenhout

Gegevens opdrachtgever (gemeente)

Naam gemeente : Zwartewaterland

Adres : Postbus 23

Postcode en plaats : 8060 AA HASSELT

Planning

Datum inspectie : 24-02-2021

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing

Zienswijze houder : Niet van toepassing



10 van 10

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang nader onderzoek 24-02-2021

Chr. kindcentrum Joh. Bogerman te Genemuiden

Vaststelling inspectierapport : 05-03-2021

Verzenden inspectierapport naar houder : 08-03-2021

Verzenden inspectierapport naar

gemeente

: 08-03-2021

Openbaar maken inspectierapport : 22-03-2021


