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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. Het nader onderzoek heeft bestaan uit een bezoek op de
locatie, documentenonderzoek betreffende het pedagogisch beleidsplan, de personele inzet en de
website van de organisatie.
Beschouwing
Algemeen
Buitenschoolse opvang (BSO) 't Stadstuintje is onderdeel van kinderopvang 't Stadstuintje. 't
Stadstuintje is een kleinschalige kinderopvangorganisatie welke dagopvang en buitenschoolse
opvang aanbiedt op drie locaties in de binnenstad van Dordrecht. De kinderopvang wordt geleid
door twee eigenaressen. De eigenaressen verzorgen zelf de administratieve en beleidszaken van de
opvanglocaties. Een beroepskracht is aangesteld om administratief ondersteunende taken te
verzorgen.
Locatie
BSO 't Stadstuintje is gevestigd in de binnenstad van Dordrecht. De BSO bestaat uit één
basisgroep waarin maximaal negentien kinderen in de leeftijd van vier tot dertien jaar worden
opgevangen. Voor het buitenspelen maakt de BSO gebruik van speeltuintjes in de nabije
omgeving.
BSO 't Stadstuintje is sinds oktober 2015 opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang. De
registratie is afgegeven voor 19 kindplaatsen.
Inspectiegeschiedenis
op 26 januari 2016 heeft binnen 3 maanden na registratie van het kindercentrum in het landelijk
register kinderopvang een onderzoek na registratie plaatsgevonden. De houder heeft in het kader
van overleg en overreding aanpassingen aangebracht in het pedagogisch beleidsplan en de interne
klachtenregeling. De risico-inventarisatie is na ingebruikname van de groepsruimte niet opnieuw
afgenomen, waardoor deze niet actueel is. Tijdens het locatiebezoek blijkt dat er in de praktijk
onvoldoende maatregelen genomen worden om diverse veiligheids- en gezondheidsrisico's te
verkleinen.
Op 10 mei 2016 heeft een nader onderzoek plaatsgevonden waaruit is gebleken dat de eerder
geconstateerde overtredingen uit het onderzoek van 26 januari 2016 zijn hersteld.
Op 30 oktober 2017 heeft een jaarlijks inspectiebezoek plaatsgevonden. Uit het onderzoek is
gebleken dat het kindercentrum voldoet aan de getoetste voorwaarden.
Op 6 december 2018 heeft een jaarlijks inspectieonderzoek plaatsgevonden. Ten tijde van het
onderzoek zijn tekortkomingen geconstateerd m.b.t. het pedagogisch beleidsplan, veiligheid en
gezondheid en ouderrecht.
Huidige inspectie
Tijdens het jaarlijkse onderzoek, d.d. 6 december 2018 zijn meerdere tekortkomingen
geconstateerd. Het betreft een tekortkoming m.b.t. het pedagogisch beleidsplan. In het
pedagogisch beleidsplan ontbreekt een concrete beschrijving van de wijze waarop de houder aan
het kind bekend maakt wie zijn mentor is. Met betrekking tot veiligheid en gezondheid is een
tekortkoming geconstateerd m.b.t. het ontbreken op meerdere dagen van een volwassene in het
kindercentrum gedurende de opvang die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan
kinderen. Een derde tekortkoming is geconstateerd betreffende het zo spoedig mogelijk plaatsen
van het meest recente inspectierapport na ontvangt op de website van de
kinderopvangorganisatie.
Naar aanleiding van de geconstateerde overtreding is de gemeente een handhavingstraject gestart.
Op 23 april 2019 heeft er een nader onderzoek plaatsgevonden, waarin de voorwaarde
betreffende het pedagogisch beleidsplan, de aanwezigheid van een volwassene gedurende de
opvang die gekwalificeerd voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen en het plaatsen van het
meest recente inspectierapport op de website, opnieuw is beoordeeld.
Uit het onderzoek is gebleken dat het kindercentrum voldoet aan de getoetste voorwaarde en
hiermee de eerder geconstateerde tekortkomingen zijn hersteld.
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Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat

Pedagogisch beleid
Tijdens het jaarlijks inspectieonderzoek d.d. 6 december 2018 is geconstateerd dat in het
pedagogisch beleidsplan van BSO t' Stadstuintje de wijze waarop bekend wordt gemaakt aan het
kind wie zijn of haar mentor is ontbreekt.
In de aanwijzing van 26 maart 2019 is opgenomen dat de houder er zorg voor dient te dragen de
bovenstaande tekortkoming te herstellen.
Op 6 mei 2019 heeft de houder van 't Stadstuintje een aangepaste versie van het pedagogisch
beleidsplan naar het kantoor van de GGD gebracht. Hierin wordt in concrete termen vastgelegd op
welke wijze aan de kinderen bekend wordt gemaakt wie de mentor van hem of haar is.

Gebruikte bronnen:
•
Pedagogisch beleid Kinderopvang 't Stadstuintje, versie januari 2019, ontvangen op 6 mei
2019
•
Aanwijzing gemeente Dordrecht, d.d. 26 maart 2019

Veiligheid en gezondheid

Veiligheids- en gezondheidsbeleid
Tijdens het jaarlijks inspectieonderzoek d.d. 6 december 2018 is een tekortkoming geconstateerd
m.b.t. de aanwezigheid van ten minste een volwassene ten tijde van de opvang die gekwalificeerd
is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen. Op basis van een steekproef uit een overzicht
van de daadwekelijke personele inzet van de periode 13 augustus tot en met 6 september 2018
blijkt dat op vier dagen geen volwassene aanwezig is ten tijde van de opvang die gekwalificeerd is
voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen.
In de aanwijzing van 26 maart 2019 is opgenomen dat de houder er zorg voor dient te dragen de
bovenstaande tekortkoming te herstellen.
Op 23 april heeft de toezichthouder een inspectiebezoek gebracht aan BSO 't Stadstuintje. Ten
tijde van het bezoek is een beroepskracht aanwezig die gekwalificeerd is voor het verlenen van
eerste hulp aan kinderen. Op 6 mei heeft de toezichthouder een overzicht van de daadwekelijke
personele inzet van de periode 26 maart tot en met 23 april 2019 ontvangen. Tevens heeft de
houder een kopie van de certificaten Eerste Hulp aan kinderen van de ingezette beroepskrachten
afgegeven aan GGD ZHZ. Uit deze documenten blijkt dat gedurende de opvangtijden in de
onderzochte periode te allen tijde ten minste een volwassene aanwezig is in het kindercentrum,
die kwalificeert voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen.
Gebruikte bronnen:
•
Overzicht personele inzet van de periode 26 maart tot en met 23 april 2019, ontvangen op 6
mei 2019
•
Kopie certificaten 'Eerste Hulp aan kinderen' Oranje Kruis van de ingezette beroepskrachten,
ontvangen op 6 mei 2019
•
Aanwijzing gemeente Dordrecht, d.d. 26 maart 2019
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Ouderrecht

Informatie
Tijdens het jaarlijks inspectieonderzoek d.d. 6 december 2018 is geconstateerd dat de houder het
meeste recente inspectierapport van de BSO niet heeft geplaatst op de website van 't Stadstuintje.
In de aanwijzing van 26 maart 2019 is opgenomen dat de houder er zorg voor dient te dragen de
bovenstaande tekortkoming te herstellen.
Op 23 april 2019 heeft de toezichthouder geconstateerd dat de houder het meeste recente
inspectierapport van BSO 't Stadstuintje heeft geplaats op de website van 't Stadstuintje. Hiermee
is de eerder geconstateerde tekortkoming verholpen.
Gebruikte bronnen:
•
https://www.stadstuintjedordrecht.nl/
•
Aanwijzing gemeente Dordrecht, d.d. 26 maart 2019
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de
mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind met de ouders bespreekt en de
wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke beroepskracht de mentor is
van het kind.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang)

Veiligheid en gezondheid
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende de buitenschoolse opvang
te allen tijde ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van
eerste hulp aan kinderen conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie
gestelde nadere regels.
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9b
Regeling Wet kinderopvang)

Ouderrecht
Informatie
De houder van een kindercentrum informeert ouders en personeel over het inspectierapport door
het zo spoedig mogelijk na ontvangst op de eigen website te plaatsen op een gemakkelijk vindbare
plaats. Indien geen website aanwezig is legt de houder een afschrift van het inspectierapport ter
inzage op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats.
(art 1.54 lid 2 en 3 Wet kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Vestigingsnummer KvK
Aantal kindplaatsen

:
:
:
:

't Stadstuintje
http://www.stadstuintjedordrecht.nl
000027536203
19

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

:
:
:
:
:

't Stadstuintje B.V.
Varkenmarkt 128
3311BR Dordrecht
58168931
Ja

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

:
:
:
:
:

Dienst Gezondheid en Jeugd
Postbus 166
3300AD DORDRECHT
078-7708500
A.J.T. van den Berg

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Dordrecht
: Postbus 8
: 3300AA DORDRECHT

Gegevens toezicht

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

:
:
:
:
:
:

23-04-2019
Niet van toepassing
Niet van toepassing
13-05-2019
14-05-2019
14-05-2019

: 04-06-2019

8 van 8
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang nader onderzoek 23-04-2019
't Stadstuintje te Dordrecht

