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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
Algemeen
Buitenschoolse opvang Hoog Dalem (voorheen BSO Klokhuis 4) is onderdeel van de Stichting
Kindercentra Gorinchem (SKG). Deze stichting biedt dagopvang, buitenschoolse opvang,
peuteropvang en gastouderopvang aan in de gemeente Gorinchem en omgeving. BSO Hoog Dalem
is gevestigd in basisschool de Regenboog. De BSO bestaat uit twee basisgroepen van maximaal 20
kinderen en staat geregistreerd met 50 kindplaatsen in het LRKP.
Inspectiehistorie
Het jaarlijkse onderzoek is uitgevoerd op 10 april 2017. Tijdens dit onderzoek is een
tekortkoming geconstateerd op de voorwaarden 'opvang in groepen' en 'beroepskracht-kind-ratio'.
Huidige inspectie
Het nader onderzoek is uitgevoerd in opdracht van gemeente Gorinchem. BSO Hoog Dalem is
bezocht op 9 oktober 2017 en 17 oktober 2017 (tijdens een reguliere schooldag en een
vakantiedag). Tijdens het onderzoek is getoetst op de items 'opvang in groepen' en
'beroepskracht-kind-ratio'. Achterin het rapport is de itemlijst van de getoetste voorwaarden
geplaatst. Aan de getoetste voorwaarden wordt voldaan.
Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Personeel en groepen
Opvang in groepen
Basisgroepen
Op buitenschoolse opvang Hoog Dalem vindt de opvang plaats in twee basisgroepen.
Groep 1 bestaat uit maximaal 20 kinderen in de leeftijd van 4-8 jaar.
Groep 2 bestaat uit maximaal 20 kinderen in de leeftijd van 7-12 jaar.
In onderstaande tabel zijn de groepen zoals aanwezig tijdens 9 oktober 2017 weergegeven:
Dag

Groep

Leeftijd

09-102017
09-102017

basisgroep
1
basisgroep
2

4-12
jaar
4-12
jaar

Leeftijd in
werkelijkheid
4- 6 jaar

Aanwezige aantal
kinderen
17 kinderen

7-12 jaar

Maximaal aantal
kinderen
20 kinderen

9 kinderen

20 kinderen

Tijdens de herfstvakantie is BSO Wijdschild samengevoegd met de basisgroepen van BSO Hoog
Dalem. In onderstaande tabel is de groep zoals aanwezig tijdens 17 oktober 2017 weergegeven:
Dag

Groep

Leeftijd

17-102017

BSO Hoog Dalem +
BSO Wijdschild

4-12
jaar

Leeftijd in
werkelijkheid
4-12 jaar

Aanwezige
aantal kinderen
17 kinderen

Maximaal
aantal kinderen
20 kinderen

Uit bovenstaande gegevens blijkt dat omvang en de samenstelling van de groepen voldoen aan de
wettelijke voorwaarden.
Beroepskracht-kindratio
Op BSO Hoog Dalem worden voldoende beroepskrachten ingezet voor het aantal kinderen dat
wordt opgevangen. Het aantal beroepskrachten is conform de norm 1ratio.nl. diensten.
Hieruit volgt dat de beroepskracht-kind-ratio voldoet aan de wettelijke normen.
In onderstaande tabel zijn de kindaantallen en de aanwezige beroepskrachten tijdens de
inspectiebezoeken weergegeven:
Naam groep

Kindaantal

Leeftijden
4-8 jaar

Aantal vereiste
beroepskrachten
2 beroepskrachten

Aantal aanwezige
beroepskrachten
2 beroepskrachten

BSO Hoog Dalem groep
1 op 09-10-2017
BSO Hoog Dalem groep
2 op 09-10-2017
BSO Hoog Dalem (incl.
BSO Wijdschild) op 1710-2017

17
kinderen
9
kinderen
17
kinderen

7-12 jaar

1 beroepskracht

2 beroepskrachten

4-12 jaar

2 beroepskrachten

2 beroepskrachten

Gebruikte bronnen:

Interview (Er is gesproken met de beroepskrachten)

Observaties (Tijdens het inspectiebezoek op 9 oktober en 17 oktober 2017)

Presentielijsten

Personeelsrooster
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Overzicht getoetste inspectie-items
Personeel en groepen
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
Website
Vestigingsnummer KvK
Aantal kindplaatsen

:
:
:
:

Hoog Dalem (voorheen Klokhuis 4)
http://www.kinderopvanggorinchem.nl
000022400281
50

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

:
:
:
:
:

Stichting Kindercentra Gorinchem
Papland 4b
4206CL Gorinchem
41118503
Ja

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

:
:
:
:
:

Dienst Gezondheid en Jeugd
Postbus 166
3300AD DORDRECHT
078-7708500
Mw. M. Bothoff

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Gorinchem
: Postbus 108
: 4200AC GORINCHEM

Gegevens toezicht

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

:
:
:
:
:
:

09-10-2017
Niet van toepassing
Niet van toepassing
01-02-2018
06-02-2018
06-02-2018

: 27-02-2018
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