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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd nader onderzoek.
Beschouwing
De kwaliteit van de opvang van kinderen is van grote invloed op hun ontwikkeling. Daarom stelt de
Rijksoverheid kwaliteitseisen aan de kinderopvangorganisaties op onder andere het gebied van de
pedagogische praktijk en het beleid, (inzet van voldoende) personeel, groepsgrootte, veiligheid en
gezondheid, de accommodatie en ouderrecht in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen (Wko). Jaarlijks worden alle kindercentra (minimaal) één maal bezocht in het
kader van de naleving Wko door een toezichthouder van de GGD.
Het inspectierapport geeft per geïnspecteerd onderdeel een omschrijving van de observaties en
bevindingen tijdens het inspectiebezoek. De getoetste items kunnen per inspectie verschillen. Op
de laatste pagina’s van het rapport staat een overzicht van alle getoetste inspectie-items uit de
Wko.
De locatie
BSO Sportify Kids heeft 6 vestigingen. Vier locaties zijn gevestigd in de gemeente ZaanstreekWaterland. Twee locaties in de gemeente Hoorn: BSO Always Forward en locatie de Westfriezen.
De Westfriezen is in augustus 2016 in exploitatie gegaan. Dit rapport gaat over BSO Always
Forward.
BSO Always Forward is gevestigd in de kantine van het clubgebouw van voetbalvereniging Always
Forward. De BSO is gelegen op een sportcomplex. Dit sportcomplex heeft verschillende
voetbalvelden en is omsloten door een hek. De BSO mag gebruik maken van de sportvelden.
Daarnaast is een binnenhal
beschikbaar.
De BSO biedt naschoolse opvang en opvang tijdens vakanties en vrije dagen.
Inspectiegeschiedenis
Het onderzoek voor registratie vond op 30 juli 2015 plaats in opdracht van de gemeente Hoorn.
Er is een positief advies gegeven voor registratie.
Op 30 november 2015 vond de eerste jaarlijkse inspectie plaats. Er bleek nog geen
oudercommissie te zijn ingesteld. Verder werd voldaan aan de getoetste voorwaarden.
Op 1 november 2016 vond het laatste jaarlijkse onderzoek plaats.Er zijn op 2 voorwaarden
tekortkomingen geconstateerd binnen de Domeinen:
- Pedagogisch Klimaat, item pedagogisch beleid.
- Personeel en Groepen, item Verklaring omtrent het gedrag.
Gemeente Hoorn heeft op 20 december 2016 een handhavingstraject ingezet en de houder een
hersteltermijn gegeven van 2 weken.
Inspectie
Op 2 januari 2017 heeft de houder de betreffende documenten aangeleverd om aan te tonen dat
werd voldaan aan de getoetste voorwaarden. Vanwege vakantie van de toezichthouder is het
documentenonderzoek op 18 januari 2017 uitgevoerd.
Conclusie
Geconstateerd wordt dat de houder voldoet aan de getoetste voorwaarden, de tekortkomingen zijn
opgeheven.
Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Tijdens het jaarlijks onderzoek op 1 november 2016 is een tekortkoming geconstateerd op de
voorwaarde:
Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de werkwijze, de
maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de basisgroep.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub b Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)
Toelichting uit rapport 1 november 2016:
In het pedagogisch beleid en in het werkplan van Sportify Kids staat beschreven op welke wijze de
emotionele veiligheid van de kinderen wordt gewaarborgd, welke mogelijkheden de kinderen
hebben tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie, en hoe de overdracht
van normen en waarden aan de kinderen plaatsvindt. Verder staat er informatie in het beleid over
de achterwacht, het wenbeleid en het beleid ten aanzien van het gebruik van extra dagdelen.
De werkwijze van opvang op de locatie staat onvoldoende beschreven.
Zo staat onder emotionele veiligheid beschreven dat kinderen in 2 basisgroepen worden
opgevangen: 4 t/m 7 jaar en 8 t/m 12 jaar, terwijl in de praktijk alle kinderen in een groep worden
opgevangen. Ook staat beschreven dat nadat de kinderen uit school komen, de kinderen in de
basisgroep een cracker eten, terwijl in de praktijk het eten van de cracker gedaan wordt in 2 fases;
de eerste keer met kinderen die continu-rooster hebben en de tweede keer met een kind dat later
uit school kwam. De sportactiviteit was ook al gestart toen dit kind later kwam.
Dit is geëvalueerd met de houder. Deze geeft aan:
'Inderdaad, we hebben dat stukje over het hoofd gezien. We gaan het aanpassen. In praktijk blijkt
ook dat het voor ons concept beter is om de kinderen anders onder te verdelen dan in leeftijd.
Omdat we veel verschillende scholen hebben is het soms handiger om de groep te verdelen in de
eindtijd van school. Op deze locatie hebben we de groep nog helemaal niet gesplitst vanwege het
kind aantal maar zodra dit nodig is gaan we ook hier kijken wat de handigste verdeling is.'

Pedagogisch beleid
Bevinding nader onderzoek 18 januari 2017:
Het pedagogisch werkplan is na de inspectie aangepast.
Het werkplan beschrijft de indeling en werkwijze van de basisgroep zoals deze in de praktijk is
waargenomen.
Aan de getoetste voorwaarde is voldaan.
Gebruikte bronnen:

Pedagogisch beleidsplan (Sportify Kids)

Pedagogisch werkplan (versie 3, 22 december 2017)
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Personeel en groepen
Tijdens de inspectie op 1 november 2016 is een tekortkoming geconstateerd op de voorwaarde:
De verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht, vrijwilliger is niet ouder dan
twee jaar.
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 en 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen)
Toelichting uit het rapport:
Sinds medio oktober 2016 wordt een stagiaire op de BSO ingezet. Zij blijkt nog niet in het bezit te
zijn van een VOG. Deze is na het inspectiebezoek alsnog aangevraagd.

Verklaring omtrent het gedrag
Bevinding nader onderzoek 18 januari 2017:
Na de inspectie heeft de stagiaire een Verklaring Omtrent het Gedrag aangevraagd en ontvangen.
Deze is door de houder naar de toezichthouder gestuurd ter beoordeling.
Aan de getoetste voorwaarde wordt voldaan.
Gebruikte bronnen:

Verklaringen omtrent het gedrag (stagiaire)
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de
werkwijze, de maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de basisgroep.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub b Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag
De verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger is niet ouder dan
twee jaar.
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 en 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen

: Sportify Kids locatie Always Forward
: http://www.sportifykids.nl
: 35

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

:
:
:
:
:
:

M. van Zurk
Plantboorstraat 2
1445 RZ Purmerend
www.sportifykids.nl
52222438
Ja

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

:
:
:
:
:

GGD Hollands Noorden
Postbus 9276
1800 GG Alkmaar
088-0100549
Mevrouw P. Rustenburg

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Hoorn
: Postbus 603
: 1620 AR HOORN NH

Gegevens toezicht

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

:
:
:
:
:
:
:

18-01-2017
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
20-01-2017
20-01-2017
20-01-2017

: 21-01-2017
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