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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.
De GGD heeft in opdracht van de gemeente Druten dit onderzoek uitgevoerd. De aanleiding is de
brief met aanwijzing van de gemeente (met kenmerk GGD/KO/1073/19/CV/sb) die de houder op 2
januari 2019 heeft ontvangen.
Het nader onderzoek heeft betrekking op de niet voldane voorwaarden uit het jaarlijks onderzoek
van 29 oktober 2018.
Aan de volgende voorwaarden werd niet voldaan:

voorwaarde uit de pedagogische praktijk

voorwaarde uit stabiliteit van de opvang voor kinderen
De houder heeft hiervoor in de aanwijzing van de gemeente een hersteltermijn tot 2 februari 2019
voor de pedagogische praktijk ontvangen en tot 16 januari 2019 voor de stabiliteit van de opvang
voor kinderen.
Beschouwing
Deze beschouwing beschrijft de resultaten van het nader onderzoek. Na een korte beschrijving van
de buitenschoolse opvang (BSO) De Kubus en de inspectiegeschiedenis, volgen de belangrijkste
bevindingen. Deze worden elders in het rapport uitgewerkt.
Korte beschrijving van de BSO De Kubus
De Kubus maakt deel uit van Stichting SPOM Kinderopvang en is gevestigd in het Integraal Kind
Centrum De Kubus aan de Irenestraat in Druten. De stichting heeft hier ook een kinderdagverblijf.
De BSO biedt opvang aan vijf basisgroepen.
In het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) staat de BSO geregistreerd met 120 kindplaatsen.
Inspectiegeschiedenis
De BSO is tussen 2013 en 2016 verkort geïnspecteerd. Er zijn tijdens deze onderzoeken geen
tekortkomingen geconstateerd.
Tijdens het jaarlijks onderzoek in december 2017 zijn er diverse tekortkomingen geconstateerd. Bij
het tweede nader onderzoek in 2018 zijn de tekortkomingen hersteld.
Bevindingen nader onderzoek / conclusie
De toezichthouder heeft voor dit onderzoek de locatie bezocht. Om de voorwaarden te beoordelen
is er geobserveerd in de aanwezige groepen en heeft er een interview plaats gevonden met
de manager.
De toezichthouder stelt vast dat BSO De Kubus voldoet aan de getoetste voorwaarden conform de
Wet kinderopvang.
Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat

Pedagogische praktijk
Tijdens het jaarlijks onderzoek van 29 oktober 2018 heeft de toezichthouder geconstateerd dat er
op diverse groepen weinig spelmateriaal aanwezig was waardoor de kinderen niet voldoende
werden uitgedaagd in hun ontwikkeling. De volgende persoonlijke competenties zouden hierdoor
mogelijk nadelig kunnen worden beïnvloeden:
"Kinderen worden spelenderwijs uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden,
cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat
te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving".
Tijdens het nader onderzoek heeft de toezichthouder deze voorwaarde opnieuw beoordeeld.
De toezichthouder heeft van de locatiemanager een rondleiding gehad over de vijf groepen en
gedurende de inspectie heeft de toezichthouder de pedagogische praktijk geobserveerd.
De locatie manager liet tijdens de inspectie zien dat zij normaal gesproken ook gebruik maken van
een kast die op een kantoor staat. Op het moment van het nader onderzoek was het kantoor niet
toegankelijk voor de kinderen, omdat er een overleg plaats vond in deze ruimte. De toezichthouder
kon zien dat er speelgoed zoals Playmobil in die ruimte stond. Desondanks dat de kinderen op het
moment van de inspectie niet in deze ruimte konden komen was er op elke groep voldoende en
leeftijdsgericht materiaal aanwezig.
Op deze BSO zijn vijf groepen. Tijdens de inspectie waren er op alle vijf de groepen kinderen
aanwezig. De mogelijkheid tot ontwikkeling van de persoonlijke vaardigheden is in alle groepen
beoordeeld. Er is per groep specifiek gekeken naar leeftijdsgericht spelmateriaal.
In de groep De vallende ster zaten de jongere kinderen. Zij zaten in de peutergroep/ instroomklas
van de basisschool waarvan de BSO meerdere ruimtes gebruikt. De kinderen waren op het moment
van de inspectie aan het eten en drinken. In de groepsruimte was terug te zien, dat er voldoende
spelmateriaal aanwezig was en dat deze in het bereik van de kinderen stond.
In de groep de Grote beer zaten de kinderen in een kleuterklas van de school. Hier hier worden wat
jongere kinderen (vijf tot zes jaar) opgevangen. De kinderen vermaakten zich zichtbaar met het
aanwezige materiaal. De kinderen waren o.a. met lego en bouwmateriaal aan het spelen. In deze
ruimte stond tevens een kast vol spelletjes die in het bereik van de kinderen is.
In de groep Neptunus zaten kinderen uit groep zes en groep zeven. Ook hier was leeftijdsgericht
materiaal aanwezig. Er was tevens een lees- en bouwhoek in de ruimte gerealiseerd.
In groep Mars zaten kinderen van elf en twaalfjarige leeftijd. De meeste kinderen waren ten tijde
van de inspectie buiten aan het spelen. Er waren een aantal kinderen een gezelschapsspel aan het
spelen met de beroepskracht. De gezelschapsspellen zijn leeftijdsgericht.
In de groep Vallende ster 2 zaten kinderen van vier jaar. Zij zaten in de peuterklas van de
school. Hier was voldoende materiaal aanwezig. De kinderen waren met de beroepskrachten aan
het knutselen. De knutselwerkjes waren gerelateerd aan het winter thema.
In de gang waar ook de gymzaal aangrenst stonden een aantal kratten met bouw- en constructie
materiaal waar de kinderen gebruik van konden maken. Tevens was er een schildersatelier. In de
kast bij de trapopgang naar de eerste verdieping heeft de BSO verschillende
materialen liggen zoals strijkkralen, barbies, gezelschapsspelletjes, knutsel spullen en constructie
materiaal. De BSO mag ook gebruik maken van de gymzaal.
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De locatiemanager gaf bij de toezichthouder aan dat zij ook met thema's werken en daar hun
activiteiten op aanpassen.
Conclusie
In de praktijk is nu te zien dat er wordt voldaan aan de voorwaarde met betrekking tot het
spelenderwijs uitdagen in de persoonlijke ontwikkeling.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke

Observatie(s) (binnen- en buiten ruimte)

5 van 8
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang nader onderzoek 16-01-2019
BSO De Kubus te Druten

Personeel en groepen

Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Tijdens het jaarlijks onderzoek van 29 oktober 2018 is er door de toezichthouder geconstateerd dat
de toestemmingsformulieren met betrekking tot de mogelijkheid om een kind tijdelijk te plaatsen
in een tweede basisgroep niet meer voldeden aan de huidige situatie.
Tijdens het nader onderzoek heeft een beroepskracht de betreffende formuleren aan de
toezichthouder laten zien. Het formulier was in orde. Op het moment van inspectie waren nog niet
alle formulieren geheel bijgewerkt. De locatiemanager gaf aan dat zij de aanpassingen heeft
uitgezet bij de ouders maar dat nog niet alles retour is ontvangen.
Conclusie
Aan de beoordeelde voorwaarde voor de stabiliteit van de opvang wordt voldaan.
Gebruikte bronnen:

Interview (Beroepskracht en locatiemanager)

Toestemmingsformulier(en) (Opvang in twee stam- of basisgroepen)
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogische praktijk
In het kader van het bieden van verantwoorde buitenschoolse opvang, draagt de houder van een
kindercentrum er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin
kinderen zich bevinden:
a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de
autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt
geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen
voelen;
b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden,
cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat
te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving;
c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en
vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties
met anderen op te bouwen en te onderhouden;
d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen
aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met
anderen en een actieve participatie in de maatschappij.
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 11 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Personeel en groepen
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 1, onderdeel b van het Besluit kwaliteit kinderopvang.
(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
Vestigingsnummer KvK
Aantal kindplaatsen

: BSO De Kubus
: 000035367180
: 120

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

:
:
:
:
:

Stichting SPOM Kinderopvang
Van Heemstraweg 53
6651KH Druten
54419999
Ja

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

:
:
:
:
:

GGD Gelderland-Zuid
Postbus 1120
6501BC Nijmegen
088 - 144 71 44
A. van Paassen

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Druten
: Postbus 1
: 6650AA DRUTEN

Gegevens toezicht

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

:
:
:
:
:
:

16-01-2019
Niet van toepassing
Niet van toepassing
07-02-2019
08-02-2019
15-02-2019

: 15-02-2019
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