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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang. Het betreft
een onaangekondigd incidenteel onderzoek.
Dit onderzoek is gedaan naar aanleiding van het verzoek tot uitbreiding van het aantal
kindplaatsen.

Beschouwing
De houder van kinderopvang Olke Bolke heeft bij de gemeente Midden Drenthe een aanvraag
ingediend voor een uitbreiding van het aantal kindplaatsen dagopvang van 20
naar 27 kindplaatsen.
Tijdens dit onderzoek is alleen gekeken naar de volgende onderdelen:
- beschikbare vierkante meters
- het pedagogisch beleid
- het beleid veiligheid en gezondheid
- eventuele nieuwe medewerkers
- of ouders / oudercommissie zijn betrokken en geïnformeerd
Uit de bij de aanvraag ingediende documenten, het overleg met de houder en de op aanvraag
nagestuurde documenten blijkt voldoende dat redelijkerwijs verwacht mag worden dat er aan de
wettelijke kwaliteitseisen voldaan zal gaan worden en dat de houder opvang gaat aanbieden die zal
bijdragen aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde
omgeving.
Zoals in het rapport nader is beschreven is het op basis van de beschikbare ruimte mogelijk uit te
breiden naar 27 kindplaatsen.
Conclusie:
De toezichthouder adviseert de gemeente om de uitbreiding naar 27 kindplaatsen te registreren in
het LRK.

Advies aan College van B&W
De toezichthouder adviseert het college om het verzoek tot wijziging van gegevens in het Landelijk
Register Kinderopvang (LRK) toe te wijzen.
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Observaties en bevindingen

Registratie, wijzigingen en administratie
Inleiding
De Wet kinderopvang stelt onder meer eisen aan het doorgeven van wijzigingen in de opvang.
Tijdens dit onderzoek is gecontroleerd of de houder onverwijld wijzigingen heeft doorgegeven aan
de gemeente, om het actualiseren van het landelijk register mogelijk te maken.

Wijzigingen
De houder heeft een uitbreiding aangevraagd van het aantal kindplaatsen en is voornemens uit te
breiden van 20 naar 27 kindplaatsen.
De houder heeft na het besluit hiertoe de wijziging direct naar de gemeente gestuurd, maar wacht
met het doorvoeren van de uitbreiding dat de gemeente hiervoor goedkeuring heeft gegeven.
Conclusie:
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden.

Gebruikte bronnen





Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (gesprek met houder op 3 december 2019)
Aanvraag Exploitatie
Beleid veiligheid- en gezondheid
Pedagogisch werkplan (versie december 2019)

Pedagogisch klimaat
Inleiding
Opvang op een BSO vindt volgens de Wet kinderopvang plaats in basisgroepen.
Een basisgroep is een vaste groep kinderen met een vaste beroepskracht.
In het pedagogisch beleidsplan beschrijft de houder onder andere de samenstelling, de maximale
omvang en de werking van de groepen.
Tijdens deze inspectie is beoordeeld of de houder de nieuwe groep die zal ontstaan door de
uitbreiding voldoende heeft beschreven in het pedagogisch beleidsplan.

Pedagogisch beleid
De houder heeft het pedagogisch beleid aangepast als gevolg van de voorgenomen uitbreiding. Er
is rekening gehouden met opvang in meerdere basisgroepen, de omvang en samenstelling van de
basisgroepen.
Conclusie:
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden.

Gebruikte bronnen




Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (gesprek met houder op 3 december 2019)
Observatie(s) (eigen meting binnenruimte)
Pedagogisch werkplan (versie december 2019)
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Personeel en groepen
Inleiding
Onder de Wet kinderopvang en aanverwante regelgeving gelden onder meer eisen voor
verklaringen omtrent het gedrag (VOG) voor personen werkzaam bij de kinderopvangorganisatie.
Daarnaast gelden eisen voor de opvang in groepen en het aantal beroepskrachten dat ingezet moet
worden op een groep kinderen.
Tijdens dit onderzoek is gekeken of er nieuwe medewerkers in dienst komen in verband met de
voorgenomen uitbreiding, en of deze medewerkers in het bezit zijn van een geldig diploma,
verklaring omtrent het gedrag (VOG) en of zij zijn ingeschreven en gekoppeld in het
Personenregister Kinderopvang.

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
De voorgenomen uitbreiding kan worden ingevuld met het huidige personeelsbestand.
Er hoeven op dit moment geen nieuwe medewerkers voor te worden aangetrokken.
Van de beroepskrachten die op deze locatie werken is de VOG tijdens het laatste jaarlijks
onderzoek beoordeeld. Zij beschikken over een geldige VOG en zijn gekoppeld in het
Personenregister Kinderopvang.
Conclusie:
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden.

Opleidingseisen
De voorgenomen uitbreiding kan plaatsvinden binnen het huidige personeelsbestand.
Er hoeven op dit moment geen nieuwe medewerkers voor te worden aangetrokken.
De diploma's zijn tijdens het laatste jaarlijks onderzoek steekproefsgewijs beoordeeld.
De beroepskrachten beschikken over een geldig diploma.
Conclusie:
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden.

Gebruikte bronnen


Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (gesprek met houder op 3 december 2019)

Veiligheid en gezondheid
Inleiding
De houder moet zorgen voor veilige en gezonde opvang.
Hiervoor moet de houder hebben vastgelegd wat de risico's zijn met betrekking tot de lichamelijke
en sociale veiligheid en gezondheid van kinderen en wat zij doet om deze zo klein mogelijk te
houden.
Tijdens dit onderzoek is gekeken of de houder de risico's heeft beoordeeld en vastgelegd.

Veiligheids- en gezondheidsbeleid
Uit het gesprek met de houder blijkt dat de uitbreiding plaats gaat vinden binnen ruimten die op dit
moment al in gebruik zijn door de BSO.
De uitbreiding brengt dan ook geen nieuwe veiligheids- en gezondheidsrisico's met zich mee,
waardoor ook het beleid veiligheid en gezondheid niet hoeft te worden aangepast.
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Conclusie:
Er wordt voldaan aan de wettelijke voorwaarden.

Gebruikte bronnen




Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (gesprek met houder op 3 december 2019)
Observatie(s) (eigen meting binnenruimte)
Beleid veiligheid- en gezondheid

Accommodatie
Inleiding
Onder de Wet kinderopvang en aanverwante regelgeving gelden onder meer eisen voor de
accommodatie en inrichting.
Per kind moet er tenminste de volgende ruimte beschikbaar zijn:
3,5 m² binnenruimte,
3,0 m² buitenruimte.
Tijdens dit onderzoek is beoordeeld of er voldoende binnen en buitenruimte beschikbaar is voor de
voorgenomen uitbreiding.
Daarnaast is beoordeeld of de ruimte passend is ingericht voor het aantal op te vangen kinderen en
of die inrichting past bij hun leeftijd.

Eisen aan ruimtes
De houder heeft een uitbreiding aangevraagd van 20 naar 27 kindplaatsen.
Er is op dit moment één BSO groep. Naast de eigen groepsruimte wordt er gebruik gemaakt van de
gang. De beschikbare oppervlakte hiervan is:
Ruimte
Groepsruimte BSO
Voormalig kantoor
Gang
Totaal

m²
65,87 m²
11,37 m²
24,94 m²
102,18 m²

Hiermee is er plek voor 29 kindplaatsen, wat voldoende is voor de aangevraagde uitbreiding.
Conclusie:
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden.

Gebruikte bronnen



Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (gesprek met houder op 3 december 2019)
Observatie(s) (eigen meting binnenruimte)

Ouderrecht
Inleiding
De houder dient ouders te informeren over het gevoerde beleid.
Tijdens dit onderzoek is beoordeeld of de houder ouders op passende wijze informeert over de
voorgenomen uitbreiding.
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Informatie
De houder informeert de ouders over de voorgenomen uitbreiding door middel van persoonlijke
benadering en via een brief aan de ouders.
Hiermee worden ouders passend geïnformeerd over dit stuk van het beleid.
Conclusie:
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden.

Gebruikte bronnen


Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (gesprek met houder op 3 december 2019)

7 van 11
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang incidenteel onderzoek 03-12-2019
Olke Bolke te Beilen

Overzicht getoetste inspectie-items
Registratie, wijzigingen en administratie
Wijzigingen
De houder van een kindercentrum doet van een wijziging in de daartoe aangewezen gegevens
onverwijld mededeling aan het college, nadat deze wijziging hem bekend is geworden. Hierbij
verzoekt de houder de gegevens te wijzigen.
(art 1.47 lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 2 en 3 Besluit landelijk register kinderopvang, register
buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang)

Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum
draagt er zorg voor dat in de buitenschoolse opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt
gehandeld.
(art 1.49 lid 1 en 2, 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn:
a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum;
b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een
uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een
onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden
opgevangen;
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder exploiteert en waar
kinderen worden opgevangen;
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over
de kinderen die worden opgevangen;
e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd
hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn
of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres.
Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e
ingeschreven in het personenregister kinderopvang.
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang)
Opleidingseisen
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Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent
aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.
Een beroepskracht meertalige buitenschoolse opvang beschikt daarbij over een bewijsstuk waaruit
blijkt dat hij de Duitse, Engelse of Franse taal voor de deelvaardigheden gesprekken voeren, lezen,
luisteren en spreken beheerst op ten minste niveau B2 van het Europees Referentiekader (ERK)
voor talen.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9a lid 1
en 2 Regeling Wet kinderopvang)

Veiligheid en gezondheid
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de
veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder
draagt er zorg voor dat er in de buitenschoolse opvang conform het veiligheids- en
gezondheidsbeleid wordt gehandeld.
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Accommodatie
Eisen aan ruimtes
De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden
opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en
de leeftijd van de op te vangen kinderen.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Ouderrecht
Informatie
De houder van een kindercentrum informeert de ouders en eenieder die daarom verzoekt over het
te voeren beleid zoals beschreven in artikel 1.48d tot en met 1.57d van de wet.
(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Vestigingsnummer KvK
Aantal kindplaatsen

:
:
:
:

Olke Bolke
http://www.kdv-olke-bolke.nl
000006070817
20

Gegevens houder
Naam houder
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

: Mariska Muggen
: 04079779
: Ja

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

:
:
:
:
:

GGD Drenthe
Postbus 144
9400AC ASSEN
0592-306300
M Oranje

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

:
:
:
:
:
:

03-12-2019
03-12-2019
16-12-2019
16-12-2019
16-12-2019
16-12-2019

: 16-12-2019
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
De houder is akkoord met de inhoud van het rapport.
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