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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.

Beschouwing
Op 02-12-2019 is er in opdracht van de gemeente Apeldoorn een nader onderzoek uitgevoerd bij
Het Grote Woud (BSO).
Tijdens het jaarlijkse onderzoek van d.d. 19-10-2019 heeft de toezichthouder overtredingen
geconstateerd waarover de gemeente herstelafspraken heeft gemaakt met de houder.
Dit nader onderzoek doet uitspraken over het doorgevoerde herstel naar aanleiding van de
geconstateerde tekortkomingen. In dit nader onderzoek beoordeelt de toezichthouder dus alleen
het herstel en niet alle andere inspectie-items.
Het betreft overtredingen onder het domein:
•
Personeel en groepen.
Voortgang
Op verzoek van de gemeente Apeldoorn is een nader onderzoek uitgevoerd. In dit rapport staan de
bevindingen over het doorgevoerde herstel naar aanleiding van de geconstateerde tekortkomingen.
Aangezien het een nader onderzoek betreft omdat de overtreding eerder is geconstateerd, bestaat
voor houder geen mogelijkheid voor hoor-wederhoor en het indienen van een zienswijze.
De handhavingsacties van de gemeente hebben geleid tot het gewenste resultaat.
De overtreding is niet langer aanwezig.
Een toelichting is te lezen in het onderliggende rapport.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.

3 van 7
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang nader onderzoek 02-12-2019
Het Grote Woud te Apeldoorn

Observaties en bevindingen
Personeel en groepen
Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
Tijdens het jaarlijkse onderzoek op 19-10-2019 is op de onderstaande voorwaarde onder het
domein; Personeel en groepen Item 3.3 Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van
beroepskrachten in opleiding en stagiaires, de volgende tekortkoming geconstateerd:
•

De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen
dat wordt opgevangen, met dien verstande dat:
- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal
aanwezige kinderen in een basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in bijlage 1,
onderdeel b, bij het besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;
- Indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de
basisgroep verlaten, leidt dit niet tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien
de activiteit buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten
beroepskrachten, ten opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit;
- In afwijking hiervan op grond van het Besluit kwaliteit kinderopvang art.16 lid 4 minder
beroepskrachten zijn ingezet.

Op de dag van de onaangekondigde inspectie zijn er 48 kinderen aanwezig verdeeld over twee
basisgroepen:
•
1 basisgroep van 23 kinderen met 2 beroepskrachten;
•
1 basisgroep van 25 kinderen met 3 beroepskrachten.
Op groep 1 zitten teveel kinderen voor het aantal aanwezige beroepskrachten. Daarnaast zijn beide
basisgroepen te groot (zie voorwaarde 3.5 Stabiliteit van de opvang voor kinderen.)
De beroepskracht die eigenlijk de derde basisgroep zou vormen met 8 kinderen geeft in het
gesprek aan dat ze de tafel kwijt zijn die ze normaal gebruiken voor het speellokaal. Hierdoor
hebben ze ervoor gekozen om deze kinderen te verdelen onder de andere twee basisgroepen.
Nader onderzoek
Op 2-12-2019 is er een nader onderzoek uitgevoerd. Er zijn op dat moment 2 groepen geopend.
Er is een groep met:
•
19 kinderen, die worden ondersteund door 2 beroepskrachten;
•
En een groep met 11 kinderen die wordt ondersteund door 1 beroepskracht.
Daarnaast heeft de beroepskracht in de planning laten zien dat op de dagen dat er 3 groepen
geopend zijn de volgende indeling is gemaakt:
•
Groep 1: Maximaal 22 kinderen van 4-12 jaar;
•
Groep 2: Maximaal 22 kinderen van 4-12 jaar;
•
Groep 3: Maximaal 10 kinderen van 4-12 jaar.
De tekortkoming die tijdens het jaarlijkse onderzoek van 19-10-2019 is geconstateerd is niet
langer aanwezig.
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Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Tijdens het jaarlijkse onderzoek op 19-10-2019 is op de onderstaande voorwaarde onder het
domein; Personeel en groepen item 3.5 Stabiliteit van de opvang voor kinderen, de volgende
tekortkoming geconstateerd:
•

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.

Uit de observatie in de praktijk en de presentielijsten blijkt dat de maximale groepsgrootte voor de
groep kinderen van 4-12 jaar wordt overschreden.
Er zijn op beide groepen teveel kinderen aanwezig:
•
In groep 1 worden 25 kinderen opgevangen;
•
In groep 2 worden 23 kinderen opgevangen.
In het pedagogisch werkplan van de locatie staat over de indeling van de basisgroepen het
volgende beschreven:
Opbouw groep en maximaal aantal kinderen:
Naam groep: Groep 1 maximaal aantal kinderen: 22 in de leeftijd van: 4-12 jaar
Groep 2 maximaal aantal kinderen: 22 in de leeftijd van: 4-12 jaar
Groep 3 maximaal aantal kinderen: 11 in de leeftijd van: 4-12 jaar
Nader onderzoek
Op 2-12-2019 is er een nader onderzoek uitgevoerd.
Er zijn 2 groepen geopend.
•
Groep 1 bestaat uit 19 kinderen
•
Groep 2 bestaat uit 11 kinderen
De maximale groepsgrootte wordt tijdens deze inspectie niet overschreden.
De tekortkoming die tijdens het jaarlijkse onderzoek van 19-10-2019 is geconstateerd is niet
langer aanwezig.

Gebruikte bronnen
•
•
•

Interview (Aanwezige beroepskrachten)
Observatie(s) (2-12 -2019)
Presentielijsten
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Overzicht getoetste inspectie-items
Personeel en groepen
Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat
wordt opgevangen, met dien verstande dat:
- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige
kinderen in een basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in bijlage 1, onderdeel b, bij het
besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;
- Indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de basisgroep
verlaten, leidt dit niet tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit
buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten, ten
opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit;
- in afwijking hiervan op grond van het Besluit kwaliteit kinderopvang art.16 lid 4 minder
beroepskrachten zijn ingezet.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2, 3 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 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)

6 van 7
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang nader onderzoek 02-12-2019
Het Grote Woud te Apeldoorn

Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Vestigingsnummer KvK
Aantal kindplaatsen

Gegevens houder

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

:
:
:
:

Het Grote Woud
http://www.doomijn.nl
000033550328
55

:
:
:
:
:
:

Kinderopvang OOK B.V.
Postbus 1064
8001 BB Zwolle
www.kinderopvangook.nl
08215454
Ja

:
:
:
:
:

GGD Noord- en Oost-Gelderland
Postbus 3
7200 AA Zutphen
088-4433000
Mevr. S. Eising

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

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Apeldoorn
: Postbus 9033
: 7300 ES APELDOORN

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

:
:
:
:
:
:

02-12-2019
Niet van toepassing
Niet van toepassing
03-12-2019
03-12-2019
03-12-2019

: 06-12-2019
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