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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.
Op 1 augustus 2018 is er in opdracht van de gemeente Harderwijk een nader onderzoek uitgevoerd
bij BSO Violinde. Tijdens het jaarlijkse onderzoek op 5 maart 2018 heeft de toezichthouder
tekortkomingen geconstateerd waarover de gemeente herstelafspraken heeft gemaakt met de
houder.
Dit nader onderzoek doet uitspraken over het doorgevoerde herstel naar aanleiding van
geconstateerde tekortkoming. In dit nader onderzoek beoordeelt de toezichthouder dus alleen het
herstel en niet alle andere inspectie-items.

Beschouwing
Dit rapport betreft een nader onderzoek. Het nader onderzoek vond plaats op 1-8-2018.
De volgende voorwaarde is opnieuw beoordeeld;

Pedagogisch klimaat; Pedagogisch beleid.
Bevindingen op hoofdlijnen
Tijdens het nader onderzoek op 1-8-2018 is geconstateerd dat de tekortkomingen hersteld zijn.
In onderstaand inspectierapport is verdere toelichting te lezen.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Het pedagogisch beleid vormt de belangrijkste bron van informatie voor ouders waarin de
opvangorganisatie de visie op de omgang met kinderen verwoordt. De wetgever heeft bepaald dat
een aantal voorwaarden onderdeel moeten uitmaken van dit beleidsdocument.
Pedagogisch beleid
Tijdens het jaarlijkse onderzoek op 5 maart 2018 werd er aan vier voorwaarden niet voldaan. Het
onderzoek heeft zich alleen op deze twee voorwaarden gericht.
De houder heeft een 'pedagogisch beleidsplan en werkplan (herzien juli 2018) 'Ieder kind is uniek'.


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. Aan de ouders wordt verteld wie de mentor van hun kind is. Ook staat
beschreven dat het welbevinden en de ontwikkeling met ouders besproken wordt. Er
staat concreet beschreven op welke wijze dat gebeurd. ER wordt een kindvolgsysteem gebruikt
dat ook bij Vrije scholen gebruikt wordt. Tijdens haal en brengmomenten is er een overdracht.
Ook zijn er gesprekken indien nodig of gewenst.



Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze,
maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen. Er staat beschreven dat er een
'kleine' en een 'grote' BSO is en dat er in totaal 30 kindplaatsen zijn. De 'kleine BSO' bestaat
uit maximaal 18 kinderen en de 'grote BSO' uit maximaal 20 kinderen. Het dagritme van een
'normale BSO dag en een vakantiedag staan beschreven, net zoals de werkwijze. Ook de
leeftijdsopbouw van de beide groepen staat beschreven.



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 minimum aantal
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. Er staat dat er niet
afgeweken wordt van de BKR. Wel kan het incidenteel voorkomen dat tijdens een vakantiedag
van 7.30-8.30 uur een leidster alleen staat.



Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de
taken die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de dagopvang kunnen
uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid. In het pedagogisch beleidsplan en
werkplan staat een uitgebreide, concrete beschrijving van de taken die de stagiaires en
vrijwilligers uitvoeren.

Conclusie:
Er wordt voldaan aan de voorwaarden.
Gebruikte bronnen:

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch werkplan
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
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 minimum aantal
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 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)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen

: Violinde
: http://www.violinde.org
: 30

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

:
:
:
:
:

Stichting Violinde
Vliepad 1
3844 EL Harderwijk
08161901
Ja

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

:
:
:
:
:

GGD Noord- en Oost-Gelderland
Postbus 3
7200 AA Zutphen
088-4433000
R. Hanskamp

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Harderwijk
: Postbus 149
: 3840 AC HARDERWIJK

Gegevens toezicht

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

:
:
:
:
:
:

01-08-2018
Niet van toepassing
Niet van toepassing
01-08-2018
06-08-2018
06-08-2018

: 09-08-2018
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