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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
Babba kinderopvang BSO kinderen op in de leeftijd 4-13 jaar. Er zijn meerdere ruimtes
beschikbaar voor de kinderen, alle ruimtes zijn in gebruik genomen. De groepsruimtes zijn
ingericht met verschillende speelhoeken waar de kinderen in kunnen spelen. Aangrenzend is een
ruime, uitdagende buitenspeelruimte met diverse ondergrond en hoogteverschillen.
Inspectiegeschiedenis
Op 15 oktober 2019 heeft opnieuw een jaarlijks inspectie onderzoek plaatsgevonden. Er is
een tekortkoming geconstateerd in het domein 'personeel en groepen'.
Bevindingen huidige inspectie
In opdracht van de gemeente heeft een nader onderzoek plaatsgevonden op de tekortkoming welk
niet tijdens het vorig jaarlijks onderzoek hersteld is.
Tijdens dit onderzoek is er geen tekortkoming meer. De houders hebben de tekortkoming goed en
snel opgepakt.
Hiermee voldoet de buitenschoolse opvang Babba Kinderopvang aan de getoetste voorwaarden.

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

Personeel en groepen
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'personeel en groepen'. Per aspect
worden eerst de bevindingen beschreven die zijn geconstateerd tijdens het onderzoek. Daarna
volgt een oordeel of er is voldaan aan de wettelijke voorwaarden.

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
Bij het jaarlijks onderzoek is de volgende tekortkoming geconstateerd:
Bij het toetsen van de koppelingen in het personenregister kinderopvang is gebleken dat de
beroepskrachten en de houder niet gekoppeld staan in het Personenregister Kinderopvang.
In het gesprek met de houder op 9 januari 2020 is deze tekortkoming besproken en heeft houder
uitleg gegeven m.b.t. dit probleem. Binnen het onderzoek is dit probleem niet opgelost en zijn de
koppelingen niet tot stand gekomen.
Bevindingen nader onderzoek:
De verklaringen omtrent het gedrag van alle personen werkzaam bij Babba Kinderopvang zijn
beoordeeld. Alle beroepskrachten beschikken over een geldige verklaring omtrent het gedrag.
Eenieder is ingeschreven in het personenregister kinderopvang en is gekoppeld aan de houder.
De twee houders staan ingeschreven en gekoppeld in het personenregister. Eén houder van de
twee houders was niet volledig op de functieaspecten welk voor een houder geldt gescreend.
Desbetreffende houder heeft snel een correcte verklaring omtrent het gedrag aangevraagd
en ontvangen.
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden.

Gebruikte bronnen



Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
Personenregister Kinderopvang
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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 we l 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 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.
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang)
Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het
personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder van een kindercentrum kan de
persoon zijn werkzaamheden aanvangen.
(art 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Vestigingsnummer KvK
Aantal kindplaatsen

:
:
:
:

Babba kinderopvang
http://www.babbazuidhorn.nl
000032334869
50

:
:
:
:
:

Babba kinderopvang
Hooiweg 10
9801AJ Zuidhorn
74647830
Ja

:
:
:
:
:

GGD Groningen
Postbus 584
9700AN Groningen
050-3674325
E. Vink

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

Planning

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

: Westerkwartier
: Postbus 100
: 9350AC Leek

:
:
:
:
:
:

06-05-2020
Niet van toepassing
Niet van toepassing
06-05-2020
13-05-2020
13-05-2020

: 03-06-2020
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