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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek
op 28-09-2016 bij buitenschoolse opvang Wammes Waggel te Buitenpost.
Ieder jaar wordt opnieuw onderzocht of de exploitatie van de vestiging nog in overeenstemming is
met de kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang. Een jaarlijks onderzoek kan op basis van
risicogestuurd toezicht uitgevoerd worden, waarbij de intensiteit van het toezicht afgestemd wordt
op de uitkomst van het risicoprofiel van de vestiging.
De
•
•
•
•
•

werkzaamheden van de toezichthouder bestaan in dit onderzoek uit:
Een bureauonderzoek van verkregen zakelijke gegevens en bescheiden;
Een locatiebezoek;
Een interview met de beroepskrachten;
E-mail contact met het Hoofd Kindercentra;
E-mail contact met de houder en de gemeenteambtenaar van Achtkarspelen.

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.
Beschrijving vestiging
Buitenschoolse opvang Wammes Waggel is onderdeel van de koepelorganisatie Thuis in
KinderOpvang (TIKO). TIKO Kinderopvang is de nieuwe gezamenlijke naam van Kinderopvang
Achtkarspelen en Stichting Peuteropvang Achtkarspelen/Kollumerland (SPAK). Wammes
Waggel valt onder de rechtsvorm Thuis in KinderOpvang (TIKO).
De vestiging biedt volgens het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen plaats aan
maximaal 40 kinderen verdeeld over 3 basisgroepen:
•
basisgroep DickerDack van maximaal 20 kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar;
•
basisgroep BulleBas van maximaal 20 kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar;
•
basisgroep Zwelgje van maximaal 10 kinderen, waar bij voorkeur de jongste kinderen van
4 t/m 6 jaar worden geplaatst. Deze groep is open op dinsdag- en donderdagmiddag.
De groepen DickerDack en BulleBas zijn gehuisvest op de begane grond groep Zwelgje is
gehuisvest op de bovenverdieping. Er is een aangrenzende buitenspeelruimte voor alle groepen
van de buitenschoolse opvang.
Inspectiegeschiedenis vanaf 2011
2013: Regulier onderzoek op basis van risicogestuurd toezicht op 10-09-2013
De toezichthouder heeft de gemeente het advies gegeven om niet te handhaven.
2014: Regulier onderzoek op basis van risicogestuurd toezicht op 27-10-2014
De toezichthouder heeft de gemeente het advies gegeven om niet te handhaven.
2015: Jaarlijks onderzoek op basis van risicogestuurd toezicht op 15-12-2015
De toezichthouder heeft de gemeente het advies gegeven om niet te handhaven.
Inspectiebevindingen
Ten tijde van de inspectie van 31-05-2016 stonden de 2 kinderdagverblijven en de buitenschoolse
opvang op zowel Schoolstraat 16 als Schoolstraat 16A geregistreerd. Inmiddels heeft de houder
met de BAG ambtenaar van de gemeente geregeld dat alle opvangvormen van TIKO één
verblijfsobject met één huisnummer hebben: Schoolstraat 16A. In het LRKP staat Wammes Waggel
nog op Schoolstraat 16. Op 17-10-2016 is door de toezichthouder geconstateerd dat de
KDV De Krobbekûle, KDV Bommelstein en BSO Wammes Waggel in het landelijk register op
Schoolstraat 16A staan.
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De gegevens zijn niet conform de praktijk. Het aantal kindplaatsen dient aangepast te worden van
40 naar 50 kindplaatsen die verdeeld kunnen worden over 3 basisgroepsruimtes.
Uit het onderzoek van 28-09-2016 is gebleken dat buitenschoolse opvang Wammes Waggel niet
aan alle voorwaarden voldoet, die in dit onderzoek getoetst zijn. Aan de volgende voorwaarde
wordt niet voldaan:
•
Een kind kan in één andere basisgroep dan de vaste basisgroep worden opgevangen, indien de
ouder hiertoe/daarvoor vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven voor een bepaalde
periode.
Reactie op zienswijze houder
De door de houder ingediende zienswijze op d.d. 17-10-2016 vormt voor de toezichthouder geen
aanleiding tot het wijzigen van de beoordeling.

Advies aan College van B&W
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid.
Zie de toelichting bij het betreffende inspectie-item.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
In dit onderdeel van de inspectie worden de inspectiebevindingen over het domein ‘Pedagogisch
klimaat’ belicht. Per aspect wordt eerst het pedagogisch beleidsplan en de praktijkobservatie
beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke criteria.

Pedagogische praktijk
Pedagogisch beleidsplan
De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan.
TIKO Kinderopvang evalueert documenten jaarlijks. Tijdens de werkoverleggen wordt gesproken
over hoe het beleid ‘handen en voeten’ krijgt in de praktijk. Het pedagogisch beleid en het
werkplan zijn aanwezig op de locatie in de locatiemap. Op 17 maart 2016 is het meest recente
pedagogisch werkplan definitief gesteld. Alle beroepskrachten hebben het pedagogisch werkplan
per mail ontvangen en het is in het werkoverleg besproken.
De beroepskrachten handelen conform de uitgangspunten en werkinstructies in het pedagogisch
beleidsplan die gaan over onder andere het werken aan de vier pedagogische basisdoelen.
Dit kwam ook tot uiting tijdens de observatie op de groep.
Conclusie:
De toezichthouder constateert uit bovenstaande bevindingen dat de houder voldoet aan de
getoetste criteria voor de uitvoering van het pedagogisch beleidsplan.

Observatie van de praktijk
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk heeft de toezichthouder gebruik gemaakt van
het Veldinstrument observatie pedagogische praktijk – kindercentra en peuterspeelzalen
(www.rijksoverheid.nl).
Het veldinstrument is ingedeeld naar de vier pedagogische basisdoelen die zijn benoemd in de
Memorie van Toelichting bij de Wet kinderopvang. Deze basisdoelen zijn:
•
Het waarborgen van emotionele veiligheid;
•
Het bieden van mogelijkheden voor kinderen tot ontwikkeling van persoonlijke competentie;
•
Het bieden van mogelijkheden voor kinderen tot ontwikkeling van sociale competentie;
•
Socialisatie; het overdragen van waarden en normen.
Aan de hand van het genoemd veldinstrument is de pedagogische praktijk tijdens het onderzoek op
de vestiging beoordeeld.
Observatiemomenten: Vrij spel buiten en een eet-drinkmoment aan tafel buiten met alle groepen,
het ophalen van kinderen met overdracht naar ouders.
Groepssamenstelling: BulleBas en DickerDack met totaal 28 kinderen met 4 beroepskrachten en
2 stagiaires.
Conclusie:
De beroepskrachten handelen volgens de vier basisdoelen uit de Wet kinderopvang en geeft
hieraan invulling zoals deze beschreven staan in het pedagogisch beleids- en werkplan.
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Gebruikte bronnen:
•
Interview beroepskrachten
•
E-mail contact met Hoofd Kindercentra op 03-10-2016
•
Observatie tijdens vrij spel buiten en een eet-drinkmoment aan tafel buiten met alle groepen,
het ophalen van kinderen met overdracht naar ouders
•
Pedagogisch beleid TIKO Kinderopvang (ontvangen 16-02-2016)
•
Pedagogisch werkplan Wammes Waggel BSO - versie 03/16 (ontvangen 05-10-2016)
•
Notulen werkoverleg: 17-03-2016 (ontvangen 05-10-2016)
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Personeel en groepen
In dit onderdeel van de inspectie worden de inspectiebevindingen over het domein ‘Personeel en
groepen’ belicht. Per aspect worden eerst de bevindingen beschreven over het kindercentrum.
Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke criteria.

Verklaring omtrent het gedrag
Medewerkers in de kinderopvang en peuterspeelzalen moeten in het bezit zijn van een Verklaring
Omtrent het Gedrag (VOG). Een VOG toont aan dat hun gedrag in het verleden geen bezwaar is
voor het werken in de kinderopvang. Na de afgifte van de verplichte VOG worden de medewerkers
continue gescreend op strafbare feiten die een belemmering vormen bij het werken met kinderen.
Stagiair(e)s, uitzendkrachten en vrijwilligers kunnen vooralsnog geen deel uitmaken van het
systeem van continue screening. Zij moeten iedere 2 jaar een nieuwe VOG aanvragen.
De toezichthouder is tot een oordeel gekomen op basis van de aangeboden verklaringen omtrent
het gedrag van 11 beroepskrachten en 4 stagiaires. Hierbij is getoetst op het juiste profiel:
•
Functieaspect 84 (= zorgdragen voor minderjarigen);
•
Aangevuld met eventueel functieaspect 86 (= werkzaam in de kinderopvang).
Conclusie:
De getoetste verklaringen omtrent het gedrag voldoen aan de gestelde eisen.

Passende beroepskwalificatie
Iedere beroepskracht moet beschikken over een beroepskwalificatie, die op moment van
indiensttreding in de cao was opgenomen als passend voor de betreffende functie.
Een werkgever kan een schriftelijk verzoek indienen aan de gelijkstellingscommissie van het
Overleg Arbeidsvoorwaarden Kinderopvang (OAK) om te laten beoordelen of een werknemer met
een opleidingsachtergrond die niet als kwalificerend vermeld staat, toch voldoet aan de
kwalificatie-eis. Voor werknemers die op grond van een gelijkstelling voldeden aan de kwalificatieeis bij hun oude werkgever, moet de nieuwe werkgever opnieuw een gelijkstellingsverzoek
indienen.
De toezichthouder is tot een oordeel gekomen op basis van de aangeboden diploma’s van
11 beroepskrachten.
Conclusie:
Uit de toetsing is gebleken dat de beroepskrachten beschikken over een passende
beroepskwalificatie.

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.
In het landelijk register staat de vestiging geregistreerd met 40 kindplaatsen en dit is niet conform
de praktijk (zie de toelichting in de beschouwing).
De opvang in groepen is beoordeeld aan de hand van het gesprek met de beroepskrachten en een
steekproef van de aanwezigheidslijsten kinderen van september 2016:
•
Basisgroep DickerDack van maximaal 20 kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar;
•
Basisgroep BulleBas van maximaal 20 kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar;
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•

Basisgroep Zwelgje van maximaal 10 kinderen, waar bij voorkeur de jongste kinderen van
4 t/m 6 jaar worden geplaatst. Deze groep is open op dinsdag en soms ook op
donderdagmiddag.

Wanneer kinderen 2 basisgroepen hebben, is in de getoetste periode niet voor alle betreffende
kinderen een toestemmingsformulier van de 2e basisgroep vooraf door ouders ondertekend.
Tijdens de inspectie werden deze formulieren aan ouders uitgedeeld en op 12-10-2016 heeft de
toezichthouder 3 voorbeelden ontvangen van de kinderen die gebruik maken van Zwelgje en
DickerDack. Er is in de getoetste periode 1 kind met 3 vaste basisgroepen, dit kind is op vrijdag
30-09-2016 opgevangen op BulleBas. Dit is niet toegestaan, ook niet met toestemming van
ouders.
Conclusie:
Uit bovenstaande constatering blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is voldaan.

Een kind kan in één andere basisgroep dan de vaste basisgroep worden opgevangen, indien
de ouder hiertoe/daarvoor vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven voor een bepaalde
periode.
(art. 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art. 6 lid 11 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

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. Hierbij is er de mogelijkheid bij openingstijden van 10 uur of langer om
maximaal 3 uur af te wijken betreffende het begin van de dag, de lunchpauze en het einde van de
dag. Gedurende de schooldagen kan dit ten hoogste een half uur per dag zijn.
Er is een steekproef gedaan aan de hand van het interview met de beroepskrachten, de urenlijsten
van de beroepskrachten en aanwezigheidslijsten van de kinderen van 15 september 2016.
De haal- en brengtijden van de kinderen worden genoteerd in de agenda.
Uit de getoetste periode blijkt dat er aan het einde van de dag niet wordt afgeweken van de
beroepskracht-kindratio. Kinderen worden van verschillende scholen gehaald, waardoor er per
basisgroep afgeweken kan worden van de beroepskracht-kindratio.
Dit is hooguit een half uur en minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt
ingezet wanneer er tijdelijk wordt afgeweken van de beroepskracht-kindratio.
Uit de getoetste periode blijkt dat de verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal
feitelijk gelijktijdig aanwezige kinderen in de groep, tijdens bovenstaande getoetste periode
niet voldoet aan de wettelijke voorwaarden:
Datum

Dinsdagochtend
27-09-2016

Tijdens inspectie:
Woensdagmiddag
28-09-2016

Aantal kinderen

Aantal
beroepskrachten
ingezet
2 beroepskrachten

2 beroepskrachten

DickerDack: 12
kinderen (met 2
kinderen van groep
Zwelgje, staat niet op
rooster vermeld)
BulleBas: 19 kinderen

2 beroepskrachten

2 beroepskrachten

2 beroepskrachten

2 beroepskrachten

DickerDack: 9 kinderen

2 beroepskrachten

1 beroepskracht

BulleBas: 12 kinderen

Aantal beroepskrachten nodig
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Opmerking:
Het is belangrijk dat de werkuren van de beroepskrachten bij de juiste groep komen te staan,
zowel op het rooster als op de urenregistratieformulieren. Dit zal bij een volgende inspectie
meegenomen worden.
Conclusie:
De toezichthouder constateert uit bovenstaande bevindingen dat de houder voldoet aan de
getoetste criteria in bovenstaande periode op het gebied van de beroepskracht-kindratio.

Gebruikte bronnen:
•
Interview beroepskrachten
•
Verklaringen omtrent het gedrag van 11 beroepskrachten en 4 stagiaires (ontvangen
09-06-2016 en 03/05-10-2016)
•
Arbeidscontract van 1 beroepskrachten en leerovereenkomst van 4 stagiaires (ontvangen
03-10-2016)
•
Diploma’s van 11 beroepskrachten (ontvangen 09-06-2016 en 03/05-10-2016)
•
Aanwezigheidslijsten kinderen 3 groepen september 2016 (ontvangen 05-10-2016)
•
Urenlijst per groep september 2016 (ontvangen 05-10-2016)
•
Rooster beroepskrachten september 2016 (ontvangen 05-10-2016)
•
Observatie van de beroepskracht-kindratio tijdens de inspectie
•
Ontvangen 3 toestemmingsformulieren voor 2e basisgroep door ouders ondertekend
(ontvangen 12-20-1026 en lege formulieren ingezien tijdens inspectie)
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Inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogische praktijk
De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van
persoonlijke competentie te komen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van
sociale competentie te komen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag
De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum
exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven na 1 maart
2013.
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang
van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee
maanden.
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht, vrijwilliger is niet ouder dan
twee jaar.
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 en 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Passende beroepskwalificatie
Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie
zoals in de cao kinderopvang is opgenomen.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
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Opvang in groepen
Ieder kind behoort bij een basisgroep.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

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)

Een kind kan in één andere basisgroep dan de vaste basisgroep worden opgevangen, indien de
ouder hiertoe/daarvoor vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven voor een bepaalde periode.
(art. 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art. 6 lid 11 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)

Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt
afgeweken van de beroepskracht-kindratio.
(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 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen

: Wammes Waggel
: http://www.kinderopvangachtkarspelen.nl
: 40

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

:
:
:
:
:
:

Tiko kinderopvang
Postbus 8
9290 AA KOLLUM
www.tikokinderopvang.nl
01118688
Ja

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

:
:
:
:
:

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

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Achtkarspelen
: Postbus 2
: 9285 ZV BUITENPOST

Gegevens toezicht

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

:
:
:
:
:
:

28-09-2016
05-10-2016
17-10-2016
17-10-2016
20-10-2016
20-10-2016

: 27-10-2016
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
De houder heeft gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen.
De zienswijze is ontvangen op 17-10-2016 en is ongewijzigd opgenomen in het inspectierapport.
Zienswijze TIKO mbt inspectierapport BSO Wammes Waggel.

In het rapport geeft de inspecteur het volgende aan;
Wanneer kinderen 2 basisgroepen hebben, is in de getoetste periode niet voor alle betreffende
kinderen een toestemmingsformulier van de 2e basisgroep vooraf door ouders ondertekend.
Tijdens de inspectie werden deze formulieren aan ouders uitgedeeld en op 12-10-2016 heeft de
toezichthouder 3 voorbeelden ontvangen van de kinderen die gebruik maken van Zwelgje en
DickerDack. Er is in de getoetste periode 1 kind met 3 vaste basisgroepen, dit kind is op vrijdag
30-09-2016 opgevangen op BulleBas. Dit is niet toegestaan, ook niet met toestemming van
ouders.
De 3e groep voor dit kind betreft de groep Bullebas, waar hij op de vrijdagmiddag was geplaatst
omdat de groepsruimte van Dickerdack vanwege het kleine aantal kinderen op die middag niet in
gebruik was.
Op die vrijdagmiddag is er naast een vaste leidster van Bullebas, ook standaard een vaste leidster
van Dickerdack aanwezig. Het is daarmee steeds een vertrouwde situatie geweest voor dit kind.
Wij hebben het inmiddels aangepast; de Dickerdack kinderen zijn op de vrijdagmiddag nu op hun
eigen groep geplaatst.
Alle BSO ouders hebben onlangs een formulier ontvangen waarop de 2e stamgroep van de
kinderen staat omschreven, waarvoor we de ouders eenmalig toestemming vragen, zodat we hen
niet voor iedere vakantie/ schoolvrije dag, etc., opnieuw een formulier hoeven te laten
ondertekenen.
Deze formulieren waren ten tijden van de inspectie inderdaad nog niet allemaal retour op de
locatie.
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