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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.

Beschouwing
Algemene kenmerken
Buitenschoolse opvang Boefje te Krommenie is een onderdeel van Kinderopvang Boefje Krommenie
B.V., een organisatie met meerdere locaties in de regio. De BSO is samen met de gelijknamige
peuteropvang (kinderdagverblijf) van dezelfde houder gevestigd in basisschool de Evenaar.
De buitenschoolse opvang vangt maximaal 40 kinderen op in de leeftijd van 4-12 jaar verdeelt
over twee basisgroepen. Momenteel is er een basisgroep.
Op 25 juni 2020 heeft GGD Zaanstreek-Waterland in opdracht van gemeente Zaanstad een nader
onderzoek uitgevoerd. Dit nader onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van een geconstateerde
tekortkoming tijdens de inspectie van 11 november 2019. De houder heeft van de gemeente
Zaandam een handhavingsbrief d.d. 28 februari 2020, vooraankondiging last onder dwangsom,
ontvangen met daarin het verzoek de overtreding te beëindigen en beëindigd te houden.
Bevindingen
Tijdens het huidige onderzoek is gebleken dat geheel wordt voldaan aan de getoetste voorwaarde.
Zie voor een inhoudelijke motivatie verderop in dit rapport.

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

Personeel en groepen

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
Tijdens het jaarlijks onderzoek van 11 november 2019 is geconstateerd dat er niet geheel wordt
voldaan aan het item 'eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires'.
Rapport 11 november 2019:
Conform de cao kinderopvang mag niet meer dan een derde deel van het aantal in te zetten
beroepskrachten bestaan uit beroepskrachten in opleiding of stagiairs. Bij BSO Boefje zijn per dag
maximaal twee beroepskrachten werkzaam. Op het moment dat de stagiaire ingezet wordt als
beroepskracht naast een andere beroepskracht betekent dit dat meer dan een derde deel van de
ingezette beroepskrachten een beroepskracht in opleiding is (namelijk 50%). Tijdens de inspectie
stond de stagiaire op een groep met 19 kinderen samen met een vaste beroepskracht. Uit het
rooster en de aanwezigheidslijsten van 9 september t/m 11 november 2019 blijkt dat dit vanaf 19
september 2019 structureel op maandagen, dinsdagen en donderdagen het geval is geweest.
Uit een interview met de stagiaire blijkt dat zij begin oktober daarnaast een keer gedurende de
laatste anderhalf uur (van 17.00 tot 18.30 uur) alleen op de groep heeft gestaan, omdat haar
collega een examen had. Op dat moment bestond dus 100% van het totaal minimaal aantal op het
kindercentrum in te zetten beroepskrachten uit beroepskrachten in opleiding of stagiairs.
Huidig onderzoek:
Uit de roosters en presentielijsten van week 23, 24 en 25 van 2020 blijkt dat er geen
beroepskrachten in opleiding en stagiairs werkzaam zijn op deze locatie.
Conclusie:
Er wordt voldaan aan de voorwaarde met betrekking op eisen aan de inzet van beroepskrachten in
opleiding en stagiaires.

Gebruikte bronnen





Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
Website (kinderopvangboefje.nl)
Presentielijsten (week 23, 24 en 25 van 2020.)
Personeelsrooster (week 23, 24 en 25 van 2020.)
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Overzicht getoetste inspectie-items
Personeel en groepen
Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
De inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs geschiedt overeenkomstig de voorwaarden
opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk, met dien
verstande dat gedurende de buitenschoolse opvang maximaal een derde deel van het totaal
minimaal aantal op het kindercentrum in te zetten beroepskrachten bestaat uit beroepskrachten in
opleiding of stagiairs. Het minimaal op het kindercentrum in te zetten beroepskrachten wordt
gevormd door de optelsom van het op grond van artikel 16 van het Besluit kwaliteit kinderopvang
minimaal aantal in te zetten beroepskrachten op de afzonderlijke basisgroepen.
Bij het bepalen van de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs wordt rekening
gehouden met de opleidingsfase waarin zij zich op dat moment bevinden.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2, 7 en 8 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9c
Regeling Wet kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Vestigingsnummer KvK
Aantal kindplaatsen

:
:
:
:

Kinderopvang Boefje
http://www.bsoboefje.nl
000042809053
40

:
:
:
:
:

Kinderopvang Boefje Krommenie B.V.
Visserspad 1A
1561PK Krommenie
73564915
Ja

:
:
:
:
:

GGD Zaanstreek-Waterland
Vurehout 2
1507EC ZAANDAM
0900-2545454
S. Sluyter

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

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

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Zaanstad
: Postbus 2000
: 1500GA Zaandam

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

:
:
:
:
:
:

25-06-2020
Niet van toepassing
Niet van toepassing
25-06-2020
29-06-2020
29-06-2020

: 20-07-2020
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