Inspectierapport
Olke Bolke (KDV)
Witte Valkenstraat 1
9411LG Beilen
Registratienummer 423228821

Toezichthouder:
In opdracht van gemeente:
Datum inspectie:
Type onderzoek:
Status:
Datum vaststelling inspectierapport:

GGD Drenthe
Midden-Drenthe
27-07-2017
Nader onderzoek
Definitief
29-07-2017

Inhoudsopgave
Inhoudsopgave ................................................................................................................... 2
Het onderzoek ................................................................................................................. 3
Observaties en bevindingen .............................................................................................. 4
Overzicht getoetste inspectie-items ................................................................................... 5
Gegevens voorziening ...................................................................................................... 6
Gegevens toezicht ........................................................................................................... 6

2 van 6
Definitief inspectierapport dagopvang nader onderzoek 27-07-2017
Olke Bolke te Beilen

Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd nader onderzoek.
Beschouwing
Algemeen
Kinderdagverblijf (KDV) Olke Bolke maakt onderdeel uit van Kinderopvangorganisatie Olke Bolke.
Het KDV zit samen met de Buitenschoolse Opvang (BSO) Olke Bolke in 1 pand.
Er wordt opvang geboden aan kinderen in de leeftijd van 0 jaar tot aan de leeftijd dat een kind
naar het basisonderwijs gaat. Het KDV maakt gebruik van 3 groepsruimtes.
Inspectiegeschiedenis:

17-08-2015 Onderzoek voor registratie: juli 2015 is het Olke Bolke verhuisd naar een ander
pand.

29-10-2015 Onderzoek na registratie. Bij dit onderzoek zijn er geen overtredingen
geconstateerd.

14-07-2016 Jaarlijks onderzoek. Bij dit onderzoek zijn overtredingen geconstateerd in de
domeinen pedagogische praktijk, personeel en groepen en veiligheid en gezondheid.

22-11-2016 Nader onderzoek, geen handhaving want de eerder geconstateerde overtredingen
zijn opgelost.

09-02-2017 Incidenteel onderzoek i.v.m. starten peutergroep in de BSO ruimte. Er zijn geen
overtredingen geconstateerd.

11-04-2017 Jaarlijks onderzoek. Er zijn tekortkomingen geconstateerd bij het domein
personeel en groepen.
Bevindingen
Tijdens dit onderzoek is specifiek gekeken naar het domein Personeel en Groepen. In het reguliere
inspectiebezoek waren tekortkomingen geconstateerd.
Zoals uit de toelichting in het rapport blijkt heeft de houder maatregelen genomen om deze
tekortkomingen op te lossen.
Bevindingen op hoofdlijnen
Uit het huidige onderzoek is gebleken dat KDV Olke Bolke weer voldoet aan de kwaliteitseisen van
de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Personeel en groepen

Opvang in groepen
De dagopvang bestaat uit 2 horizontale stamgroepen: De Rupsengroep 0-2 en de Vlindergroep 2-4
jaar en 1 Peutergroep de Zon.
Tijdens het jaarlijks onderzoek bleek dat 1 kind van de Vlinders werd opgevangen bij de BSO. Dit is
niet toegestaan.
De houder heeft tijdens dit nader onderzoek verteld dat dit kind niet meer op de BSO wordt
opgevangen. De bovengenoemde situatie komt niet meer voor, dit blijkt ook uit de ontvangen
roosters.
Er wordt voldaan aan de wettelijke eisen.
Beroepskracht-kindratio
Bij de jaarlijkse inspectie in april dit jaar was geconstateerd dat het toen
gebruikte personeelsrooster erg moeilijk te lezen is. Op het personeelsrooster was niet inzichtelijk
gemaakt wanneer een beroepskracht met pauze ging en/of de groep verliet voor het ophalen van
kinderen die van de BSO gebruik maken.
De diverse roosters worden gemaakt om de beroepskracht-kindratio voor eigen gebruik maar ook
voor de toezichthouder inzichtelijk te maken.
Tijdens de huidige inspectie heeft de toezichthouder van de houder het nieuwe personeelsrooster
ontvangen. In dat rooster wordt inzichtelijk gemaakt wanneer beroepskrachten pauze hebben en
wanneer ze ingezet worden om kinderen van school te halen.
Er wordt voldaan aan de wettelijke voorwaarden.
Gebruikte bronnen:

Presentielijsten (weken 28, 29 en 30)

Personeelsrooster (juli 2017 op locatie en via de mail ontvangen)
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Overzicht getoetste inspectie-items
Personeel en groepen
Opvang in groepen
De opvang vindt plaats in stamgroepen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Beroepskracht-kindratio
De drie uur afwijkende inzet betreft uitsluitend de tijd voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens de voor
dat kindercentrum gebruikelijke middagpauze.
(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 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De afwijking betreft maximaal anderhalf aaneengesloten uren voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens
de voor dat kindercentrum gebruikelijke middagpauze gedurende maximaal twee uur
aaneengesloten.
(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 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:

Gegevens houder
Naam houder
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

: Mariska Muggen
: 04079779
: Ja

Olke Bolke
http://www.kdv-olke-bolke.nl
44
Nee

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

:
:
:
:
:

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Midden-Drenthe
: Postbus 24
: 9410AA BEILEN

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

:
:
:
:
:
:

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

27-07-2017
Niet van toepassing
Niet van toepassing
29-07-2017
01-08-2017
01-08-2017

: 01-08-2017
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