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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 aangekondigd nader onderzoek.
Beschouwing
BSO Paddeltje is gevestigd in de wijk Lewenborg te Groningen en maakt onderdeel uit van de
Stichting Kinderopvang Stad Groningen (SKSG). De BSO biedt opvang aan drie groepen; de
Schatkist, Roversnest en de Rovers. BSO Paddeltje heeft meerdere ruimtes tot haar beschikking,
waaronder een gymkamer, een atelier en toneelkamer. Naast BSO biedt kindercentrum Paddeltje
ook opvang aan voor kinderen van 0 tot 4 jaar.
Inspectiegeschiedenis:
Op 26-06-2018 heeft een jaarlijks inspectie onderzoek plaatsgevonden. Er zijn tekortkomingen
geconstateerd in het domein 'personeel en groepen'.
Bevindingen huidige inspectie:
Op 03-12-2018 heeft er op verzoek van de gemeente Groningen een nader onderzoek
plaatsgevonden op basis van de tekortkomingen geconstateerd tijdens het jaarlijks onderzoek van
26-06-2018. Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden.
Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen

Personeel en groepen
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'personeel en groepen'.
Per aspect worden eerst de bevindingen beschreven die zijn geconstateerd tijdens het onderzoek.
Daarna volgt een oordeel of er is voldaan aan de wettelijke voorwaarden.
Aantal beroepskrachten
Jaarlijks onderzoek:
Uit de aangeleverde personeelsroosters en de presentielijsten is gebleken dat er op 12-06-2018
onvoldoende beroepskrachten worden ingezet op het aantal aanwezige kinderen (beroepskrachtkindratio). Er zijn 21 kinderen aanwezig op de groep Roversnest. Er zijn twee beroepskrachten
ingeroosterd. Volgens de beroepskracht-kindratio zouden er drie beroepskrachten aanwezig
moeten zijn.
Ten tijde van inspectie op 26-06-2018 zijn er volgens de aangeleverde presentielijsten in totaal 13
kinderen in de ochtend aanwezig op de BSO. Er is een margedag op één van de basisscholen. Er
staan in de ochtend twee beroepskrachten ingeroosterd. Één van de beroepskrachten wordt echter
ingezet op het KDV in verband met uitval daar. Hierdoor is er in de ochtend maar één van de twee
ingeroosterde beroepskrachten op de BSO aanwezig. Er wordt daardoor niet voldaan aan de
beroepskracht-kindratio.
Op vastgestelde tijden, zoals omschreven in het pedagogisch beleidsplan, kan van de
beroepskracht-kindratio worden afgeweken door minder beroepskrachten in te zetten voor ten
hoogste een half uur per dag. Op margedagen en in vakanties geldt dat er drie uren afgeweken
mag worden. De bovengenoemde situatie betreft niet deze uren.
Nader onderzoek:
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarde.
Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Jaarlijks onderzoek:
Er zijn vier toestemmingsformulieren voor opvang in een andere basisgroep naar de toezichthouder
verzonden. De formulieren voldoen niet aan de voorwaarden:
- er is op drie van de formulieren geen einddatum voor de opvang in de andere basisgroep
ingevuld;
- er is op twee van de formulieren geen basisgroep of tweede basisgroep ingevuld.
Hiermee is door de ouders geen toestemming gegeven voor een overeengekomen periode van
opvang in de tweede stamgroep.
Nader onderzoek:
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarde.
Gebruikte bronnen:

Toestemmingsformulieren

Presentielijsten (week 46, 47, 48)

Personeelsrooster (week 46, 47, 48)
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Overzicht getoetste inspectie-items
Personeel en groepen
Aantal beroepskrachten
De verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige
kinderen in een basisgroep (beroepskracht-kindratio) wordt bepaald op grond van tabel 2 in bijlage
1a, onderdeel b bij het besluit en de daarbij behorende rekenregels.
Gebruik kan worden gemaakt van de rekentool op de website www.1ratio.nl
In afwijking hiervan kunnen voor en na de dagelijkse schooltijd alsmede gedurende vrije middagen
van de basisschool voor ten hoogste een half uur per dag minder beroepskrachten worden ingezet,
met dien verstande dat ten minste de helft van het aantal beroepskrachten wordt ingezet.
Indien bij buitenschoolse opvang per dag ten minste tien aaneengesloten uren opvang wordt
geboden, kunnen, op vrije dagen van de basisschool of tijdens de schoolvakanties, in afwijking van
het aantal minimaal in te zetten beroepskrachten, voor ten hoogste drie uren per dag minder
beroepskrachten worden ingezet. Dit met inachtneming van de in het pedagogisch beleidsplan
vastgestelde tijden waarop minder beroepskrachten kunnen worden ingezet dan minimaal vereist
op grond van de beroepskracht-kindratio alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan
wordt afgeweken.
Gedurende de uren dat minder beroepskrachten worden ingezet wordt ten minste de helft van het
aantal vereiste beroepskrachten ingezet. De afwijkende inzet kan op de dagen van de week
verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder a en 16 lid 1, 2 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 1a, onderdeel b van het Besluit kwaliteit kinderopvang.
Het vereiste van opvang in één basisgroep geldt niet:
- indien kinderen bij activiteiten als beschreven in het pedagogisch beleidsplan de basisgroep
verlaten;
- indien met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders het kind gedurende een
tussen houder en ouders overeengekomen periode worden opgevangen in één andere basisgroep
dan de vaste basisgroep.
De eis ten aanzien van de maximale groepsgrootte geldt niet indien kinderen bij activiteiten als
beschreven in het pedagogisch beleidsplan de groep verlaten.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Aantal kindplaatsen

: Paddeltje
: 58

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

:
:
:
:
:
:

SKSG
Heresingel 10
9711ES Groningen
www.sksg.nl
41012651
Ja

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

:
:
:
:
:

GGD Groningen
Postbus 584
9700AN Groningen
050-3674325
N.A. Kappen

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Groningen
: Postbus 7081
: 9701JB GRONINGEN

Gegevens toezicht

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

:
:
:
:
:
:

03-12-2018
Niet van toepassing
Niet van toepassing
11-12-2018
14-12-2018
14-12-2018

: 04-01-2019
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