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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.
Op grond van de bevindingen tijdens de jaarlijkse inspectie d.d. 21-12-2017 vindt dit nader
onderzoek plaats met betrekking tot de volgende kwaliteitseis:


alle deelnemers (18+) van de werkplaats hebben een geldige verklaring omtrent het gedrag
(VOG).

Beschouwing
Deze beschouwing beschrijft de resultaten van de uitgevoerde inspectie.
Feiten over BSO Speel- en werkplaats De Nieuwe Weg
BSO Speel- en werkplaats De Nieuwe Weg valt onder VOF Speel- en werkplaats De Nieuwe Weg.
Deze VOF heeft een nauwe samenwerking met Landstede Kinderopvang.
Er zijn werkplaatsen en dieren aanwezig, die ook dienen voor dagbesteding voor kinderen/jongeren
en jongvolwassenen met een beperking.
Er vindt BSO opvang plaats op maandag- en donderdagmiddag en incidenteel op dinsdagmiddag.
Het is mogelijk dat de opvangdagen in de toekomst verder uitgebreid gaan worden.
De houder is op de hoogte dat het totaal aantal kinderen nooit boven de 10 uit mag komen.
De houder heeft een groene visie. Er wordt veel buiten gespeeld door de kinderen en er vinden
veel activiteiten buiten plaats.
Op woensdag t/m vrijdag vindt er dagbesteding/arbeidstraining plaats voor jong volwassenen met
een beperking. Op woensdag- en zaterdagmiddag wordt er één keer per twee weken
vrijetijdsbesteding aangeboden aan kinderen met een beperking in de leeftijd van 4-18 jaar.
Mogelijk dat een deel van deze groep kinderen van de vrijetijdsbesteding gezamenlijk met de BSO
kinderen op woensdagmiddag en in vakanties opgevangen zal gaan worden.
Inspectiegeschiedenis

18-05-2016 onderzoek voor registratie; vanuit de GGD zijn er geen bezwaren tegen de
exploitatie van BSO Speel- en werkplaats De Nieuwe Weg met 10 kindplaatsen.

13-10-2016 onderzoek na registratie; er zijn tekortkomingen geconstateerd met betrekking tot
personeel + groepen, veiligheid + gezondheid en ouderrecht.

19-01-2017 nader onderzoek; de eerder geconstateerde tekortkomingen (13-10-2016) zijn
hersteld.

21-12-2017 jaarlijks onderzoek; er is een tekortkoming geconstateerd met betrekking tot de
VOG's.
Bevindingen op Hoofdlijnen
Tijdens dit jaarlijks onderzoek voldoet de getoetste voorwaarde aan de eisen uit de Wet
kinderopvang.

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

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
In het rapport dat is opgesteld naar aanleiding van het jaarlijks onderzoek d.d. 21-12-2017 staat
het volgende beschreven:
De beroepskracht en stagiaire die werkzaam zijn bij BSO Speel- en werkplaats De Nieuwe Weg
hebben een geldige verklaring omtrent het gedrag (VOG).
Ook de vrijwilligers van de werkplaats hebben VOG.
De houder is in het bezit is van een VOG welke is gescreend op onder andere de functie
aspecten 11, 21, 22 en 84. Ook de stagiaires zijn in het bezit van een geldige VOG.
De deelnemers van de werkplaats, dit zijn de mensen met een beperking, hebben geen VOG.
Omdat de deelnemers en de BSO kinderen contact kunnen hebben, moeten ook zij een geldige
VOG bezitten.
Uit dit nader onderzoek blijkt dat alle deelnemers van de werkplaats een geldige verklaring omtrent
het gedrag (VOG) hebben, geregistreerd zijn en gekoppeld aan de houder binnen het
personenregister kinderopvang (PRK).
Conclusie
De getoetste voorwaarde bij het domein 'personeel en groepen' is conform de Wet kinderopvang.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder mevr. Y. Gort)

Verklaringen omtrent het gedrag
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Overzicht getoetste inspectie-items
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 een kindercentrum
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, bedoeld in artikel 1.48d van de Wet. De
verklaring omtrent het gedrag is bij inschrijving in het personenregister kinderopvang niet ouder
dan twee maanden.
Voor personen die op 28 februari 2018 op basis van de artikelen 9a en 9b van het Besluit landelijk
register kinderopvang en register buitenlandse kinderopvang (zoals dat geldt op 28 februari 2018)
continu worden gescreend geldt een overgangsbepaling en verwerkt de minister de gegevens in
het personenregister kinderopvang in de periode die loopt van 1 maart 2018 tot 1 juli 2018.
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang; art 17d Regeling Wet kinderopvang; art 18a Besluit landelijk register
kinderopvang, register buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Vestigingsnummer KvK
Aantal kindplaatsen

:
:
:
:

V.O.F. Speel- en werkplaats De Nieuwe Weg
http://www.speelwerkplaats.nl
000033878145
10

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

:
:
:
:
:

V.O.F. Speel- en werkplaats De Nieuwe Weg
Nieuweweg 10
7739PK Vinkenbuurt
65127609
Ja

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

:
:
:
:
:

GGD IJsselland
Postbus 1453
8001BL ZWOLLE
038-4 281 686
Marja Baas

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Ommen
: Postbus 100
: 7730AC OMMEN

Gegevens toezicht

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

:
:
:
:
:
:

28-06-2018
Niet van toepassing
Niet van toepassing
04-07-2018
05-07-2018
05-07-2018

: 19-07-2018
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