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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft
een onaangekondigd jaarlijks onderzoek.
Op basis van het risicogestuurd toezicht (RGT) zijn de inspectieactiviteiten binnen dit onderzoek
bepaald. Deze inspectieactiviteiten richten zich primair op de kwaliteit van de dagelijkse praktijk,
aangevuld met aandachtspunten uit vorige inspecties en nieuwe wetgeving.

Beschouwing
Algemeen
Buitenschoolse opvang Sport & Spel is onderdeel van kinderopvang Dribbel en bevindt zich in
basisschool De Triangel in Emmer-Compascuum. Op deze locatie is ook voorschoolse peutergroep
Dribbel gevestigd.
Incidenteel en voor vakantieopvang wordt ook wel gebruik gemaakt van de buitenschoolse
opvanglocatie Okidoki in het buurthuis. Op deze locatie is ook kinderdagverblijf Dribbel gevestigd.
Buitenschoolse opvang Sport & Spel bevindt zich in de speelzaal van de school en vangt maximaal
20 kinderen op in de leeftijd van 4-12 jaar. Als buitenruimte kan gebruik gemaakt worden van het
schoolplein van de school.
Inspectiegeschiedenis:
In 2014 is er geen advies tot handhaving afgegeven.
In 2015 is er advies tot handhaven gegeven op het onderdeel ouderrecht - informatie.
In 2016 is er geen advies tot handhaving afgegeven.
Bevindingen
Tijdens de inspectie was de houder werkzaam op de groep. Ze heeft de toezichthouder van
informatie voorzien.
Bevindingen op hoofdlijnen
Tijdens deze inspectie is geconstateerd dat buitenschoolse opvang Sport & Spel voldoet aan de
voorwaarden die zijn getoetst.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Inleiding
Binnen dit domein zijn de volgende competenties geobserveerd en beoordeeld:






De koppeling van het pedagogische beleid aan het handelen in de praktijk;
emotionele veiligheid;
persoonlijke competentie;
sociale competentie;
overdracht van normen en waarden.

Het handelen van de beroepskrachten met betrekking tot de vier pedagogische basisdoelen wordt
beschreven aan de hand van observatie-items uit het Veldinstrument observatie kindercentrum.
Pedagogisch beleid
BSO Sport & Spel beschikt over een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dit kindercentrum
kenmerkende visie op de omgang met kinderen is beschreven.
Hoe de opvang in de zomer en bij lage bezetting geregeld is staat er in beschreven.
Conclusie
Er wordt voldaan aan de wettelijk voorwaarden.
Pedagogische praktijk
Tijdens het inspectiebezoek is er geobserveerd tijdens het tafelmoment en bij het knutselen. Op
basis van deze observaties constateert de toezichthouder dat er zorg wordt gedragen voor het
waarborgen van de emotionele veiligheid van de kinderen, het stimuleren van de persoonlijke en
sociale competenties van de kinderen en de overdracht van normen en waarden. Hierna zijn enkele
voorbeelden beschreven waarop dit oordeel is gebaseerd.
De kinderen zijn van school gehaald en hangen in de gang hun jas op. De opvang vindt plaats in
het speellokaal van de school. In een L hoek van de ruimte staat een tafel met stoelen, een luie
bank en kasten met speelgoed. De kinderen gaan aan tafel en terwijl de beroepskracht drinken
inschenkt praten de kinderen met elkaar. "Heb jij de u en de i al gehad", vraagt het ene kind aan
het andere. Ook wordt er gesproken over kerstmannen en sneeuwpoppen maken. De
beroepskracht zegt: "Zullen wij zo meteen onder het drinken even overleggen wat wij straks gaan
doen? Als iemand een tissue nodig heeft, varkentjes horen niet op de BSO". En tegen een kind dat
de aandacht trekt door het gedrag: "Een keer is leuk hoor maar daarna niet meer. Hebben jullie zin
in een bolletje met knakworst? Ik dacht, ik zal jullie eens verrassen, het is zo koud vandaag. Moet
er nog iemand naar het toilet? Daarna kan het niet meer want ik ga de kabel naar de Magnetron
leggen".
Dan maken ze een vertel-rondje. De beroepskracht vraagt of ze leuke en minder leuke dingen
willen vertellen over wat ze die dag op school hebben gedaan. Ze komen allemaal uitgebreid aan
de beurt. Ondertussen zijn de knakworstjes in de magnetron warm geworden. Dan mogen de
kinderen één voor één kiezen of ze een koekje of een broodje willen. En wat ze dan op het broodje
knakworst willen: mosterd of mayonaise. Een kind mag het vocht van de knakworstjes weg gaan
gooien. Als ze terug is wordt ze bedankt voor het leeggooien van de bak. Er wordt gepraat over de
broodjes en over de bakker waar ze gebakken zijn.

4 van 10
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 07-12-2017
BSO Sport & SPel te Emmer-Compascuum

De beroepskracht vertelt dat ze witte klei heeft en dat ze kunnen gaan kleien als ze dat willen. Alle
kinderen willen dat en de placemats worden gepakt en de mouwen opgestroopt. Opstropen heeft
niets met stroop te maken, er wordt gelachen. De kinderen constateren dat de radio niet aan hoeft
omdat het zo ook gezellig is. Een voor een krijgen de kinderen een stuk klei, ze worden bij naam
genoemd. Dan praten de kinderen over wat ze gaan maken. Een sneeuwpop of een kerstman met
slee en een hert ervoor. Ze gaan allemaal aan de slag en de houder heeft tijd voor de
toezichthouder.
Gebruikte bronnen:

Interview (houder);

Observaties (op locatie);

Pedagogisch werkplan (Opgevraagd en ontvangen).
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Personeel en groepen
Inleiding
Binnen dit domein zijn de beroepskrachten gecontroleerd op een passende beroepskwalificatie en
een geldige verklaring omtrent het gedrag (VOG).
De beroepskracht-kindratio (BKR) en de basisgroep is gecontroleerd door middel van roosters,
plaatsingslijsten en presentielijsten. Beoordeeld is of de praktijk met de theorie overeenkomt.
Verklaring omtrent het gedrag
De verklaringen omtrent het gedrag van de medewerkers en de stagiaire voldoen aan de
voorwaarden. Ze zijn op de locatie aanwezig.
Conclusie
Er wordt voldaan aan de wettelijke voorwaarden.
Passende beroepskwalificatie
Alle medewerkers hebben een passende beroepskwalificatie. De diploma's zijn op de locatie
aanwezig.
Conclusie
Er wordt voldaan aan de wettelijke voorwaarden.
Opvang in groepen
Op buitenschoolse opvang Sport & Spel wordt gewerkt met 1 basisgroep voor maximaal 20
kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar.
De ouders tekenen voor opvang in een andere groep dan de vaste basisgroep. De ouders tekenen
voor wennen in de basisgroep.
Conclusie
Er wordt voldaan aan de wettelijke voorwaarden.
Beroepskracht-kindratio
Tijdens de inspectie wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio (BKR). Er zijn 5 BSO kinderen
en 1 KDV kind (in het kader van wennen) aanwezig. Uit de opgevraagde en ontvangen
presentielijsten en personeelsrooster van de weken 47, 48 en 49 blijkt dat er in die weken niet
wordt afgeweken van de BKR.
Conclusie
In de gecontroleerde weken wordt voldaan aan de BKR.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder);

Observaties (op locatie);

Diploma's beroepskrachten (op locatie aanwezig);

Presentielijsten (weken 47, 48 en 49, opgevraagd en ontvangen);

Personeelsrooster (weken 47, 48 en 49, opgevraagd en ontvangen).
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum
kenmerkende visie op de omgang met kinderen is beschreven.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen)

Pedagogische praktijk
De houder draagt zorg voor uitvoering van het vastgestelde pedagogisch beleidsplan.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 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 vanaf 1 maart
2013.
(art 1.50 lid 3 en 3.8g 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 bij aanvang van de werkzaamheden
niet ouder dan twee maanden.
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger is vóór aanvang
van de werkzaamheden aan de houder overgelegd en bij aanvang van de werkzaamheden niet
ouder dan twee jaar. De actuele verklaring omtrent het gedrag is niet ouder dan twee jaar, te
rekenen vanaf de dag van afgifte van de meest actuele verklaring omtrent het gedrag.
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 en 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Passende beroepskwalificatie
Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang.
(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
De opvang vindt plaats in basisgroepen.
(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)

Met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouder kan een kind gedurende een tussen
houder en ouder overeengekomen periode worden opgevangen in één andere basisgroep dan de
vaste 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 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)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Vestigingsnummer KvK
Aantal kindplaatsen

: BSO Sport & SPel
: 000030220262
: 20

Gegevens houder
Naam houder
Website
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

:
:
:
:

Karin Susanne Vos
www.kinderdagverblijfdribbel.nl
04078550
Ja

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

:
:
:
:
:

GGD Drenthe
Postbus 144
9400AC ASSEN
0592-306300
Carolien Dix

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Emmen
: Postbus 30001
: 7800RA EMMEN

Gegevens toezicht

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

:
:
:
:
:

07-12-2017
15-01-2018
22-01-2018
23-01-2018
23-01-2018

: 23-01-2018
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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 op 21-01-2018 via de mail laten weten akkoord te zijn met de inhoud van het
rapport.
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