Inspectierapport
Burgt Actief Muhring (BSO)
Vrieseweg 92
3311NZ Dordrecht
Registratienummer 882234481

Toezichthouder:
In opdracht van gemeente:
Datum inspectie:
Type onderzoek:
Status:

Dienst Gezondheid en Jeugd
Dordrecht
12-09-2018
Nader onderzoek
Definitief

Inhoudsopgave
Inhoudsopgave ................................................................................................................... 2
Het onderzoek ................................................................................................................. 3
Observaties en bevindingen .............................................................................................. 4
Overzicht getoetste inspectie-items ................................................................................... 5
Gegevens voorziening ...................................................................................................... 6
Gegevens toezicht ........................................................................................................... 6

2 van 6
Inspectierapport buitenschoolse opvang nader onderzoek 12-09-2018
Burgt Actief Muhring te Dordrecht

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 de volgende activiteiten:
•
Telefonisch en mail contact met de locatiemanager;
•
Documentenonderzoek naar plaatsingslijst
Beschouwing
Algemeen
Buitenschoolse opvang (BSO) Burgt Actief Muhring is onderdeel van SDK kinderopvang. SDK is een
regionale kinderopvangorganisatie die dagopvang, naschoolse opvang en peuteropvang aanbiedt in
de gemeente Dordrecht en Oud-Beijerland. SDK biedt op circa 35 locaties in de regio Zuid-Holland
Zuid kinderopvang aan. In het verleden is SDK een samenwerkingsverband aangegaan met
Kinderopvangorganisatie De Kleine Burgt. Eind 2017 en begin 2018 heeft er een officiële fusie
plaatsgevonden en vallen de zeven voormalige Burgt locaties sindsdien onder SDK. Het
managementteam bestaat uit de directie, locatiemanagers, personeelsmanager en twee
pedagogen. Per vestiging is een locatiemanager aangesteld. De locatiemanagers zijn
verantwoordelijk voor o.a. personele zaken, de dagelijkse zaken op facilitair gebied en de directe
aansturing van beroepskrachten van een of meerdere opvanglocaties. Aan iedere locatie is tevens
een pedagogisch coach gekoppeld die het team op pedagogisch vlak ondersteuning kan bieden.
Locatie
Voorheen viel BSO Burgt Actief Muhring onder kinderopvangorganisatie De Kleine Burgt. De Kleine
Burgt bood zowel dagopvang als buitenschoolse opvang aan in Dordrecht. Vanaf 1 januari 2016 is
De Kleine Burgt gefuseerd met SDK kinderopvang.
BSO Burgt Actief Muhring is gesitueerd in basisschool Muhring en bestaat momenteel uit twee
basisgroepen van maximaal twintig kinderen per groep. De BSO heeft de beschikking over een
klaslokaal, de gymzaal, het handenarbeidlokaal, de personeelskamer en de zolder. Op woensdag
en vrijdag vindt de opvang plaats op locatie Burgt Actief School Vest.
BSO Burgt Actief Muhring is sinds november 2014 opgenomen in het Landelijk Register
Kinderopvang. De registratie is afgegeven voor tachtig kindplaatsen.
Op de BSO wordt gewerkt met het door SDK ontwikkelde programma 'BSO in bloei'. Een aantal
weken lang staat een thema centraal en worden er wekelijks meerdere activiteiten aangeboden die
gerelateerd zijn aan het thema van dat moment. 'Sport en bewegen', 'jij en de wereld', 'eten en
drinken', 'kunst en kunstenaars', 'techniek en proefjes', 'muziek en theater' en 'natuur en buiten'
zijn de terugkerende elementen in de activiteiten per thema.
Inspectiegeschiedenis
Op 23 maart 2016 heeft naar aanleiding van een wijzigingsverzoek een incidenteel onderzoek
plaatsgevonden. Uit beoordeling van documenten wordt geconstateerd dat het aantal
geregistreerde kindplaatsen gewijzigd kan worden van 42 naar 80 kindplaatsen.
Op 13 juni 2016 heeft een jaarlijks onderzoek plaatsgevonden. Er is één tekortkoming
geconstateerd met betrekking to het instellen van een oudercommissie.
Op 23 november 2017 heeft een jaarlijks inspectieonderzoek plaatsgevonden. In dit onderzoek is
gebleken dat ondanks de nodige inspanningen vanuit de SDK er nog geen oudercommissie is
ingesteld. Hieruit blijkt dat de eerder geconstateerde tekortkoming d.d. 13 juni 2016 niet is
hersteld.
Huidige inspectie
Tijdens de jaarlijkse onderzoek, d.d. 13 juni 2016 en 23 november 2017, is een tekortkoming
geconstateerd met betrekking tot het instellen van een oudercommissie. Naar aanleiding van de
geconstateerde overtreding is de gemeente een handhavingstraject gestart. Op 12 september 2018
heeft er een nader onderzoek plaatsgevonden, waarin de voorwaarde betreffende de
oudercommissie opnieuw is beoordeeld.
Advies aan College van B&W
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid.
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Observaties en bevindingen

Ouderrecht

Oudercommissie
Artikel 1.58 van de Wet kinderopvang bepaalt dat een houder voor elk kindercentrum een
oudercommissie moet instellen. De oudercommissie heeft als taak om de houder te adviseren over
verschillende onderwerpen, genoemd in artikel 1.60 van de Wet.
De verplichting tot het instellen van een oudercommissie geldt niet voor kindercentra waar
maximaal 50 kinderen zijn ingeschreven en de houder zich aantoonbaar voldoende heeft
ingespannen om een oudercommissie in te stellen.
Uit de ontvangen plaatsingslijst van BSO Burgt Actief Muhring, blijkt dat er 51 kinderen zijn
ingeschreven en worden opgevangen op de BSO.
Met de locatiemanager is telefonisch contact geweest. Zij laat weten dat er ondanks inspanningen
die er verricht zijn voor het werven van leden, nog geen ouders zijn die interesse hebben om
zitting te nemen in de oudercommissie, waardoor er nog geen oudercommissie is ingesteld op de
BSO. Ouders worden geworven middels een poster op de locatie met een oproep voor nieuwe leden
en een nieuwbrief met een oproep.
Conclusie: Voor de locatie BSO Burgt Actief Muhring is geen oudercommissie ingesteld,
waardoor de eerder geconstateerde tekortkoming niet is hersteld.
Op basis hiervan is geconstateerd dat de overtreding van de volgende voorwaarde(n) nog niet is
hersteld:

Er is, zes maanden na registratie, een oudercommissie ingesteld die tot taak heeft de houder
te adviseren over de onderwerpen in artikel 1.60 van de Wet kinderopvang.
OF
De verplichting tot het instellen van een oudercommissie geldt niet omdat het een
kindercentrum betreft waar maximaal 50 kinderen worden opgevangen en de houder zich
aantoonbaar voldoende heeft ingespannen om een oudercommissie in te stellen.
(art 1.58 lid 1 en 2 Wet kinderopvang)

Gebruikte bronnen:
•
Telefonisch gesprek locatiemanager, d.d. 12 september 2018 en 24 september 2018;
•
Overzicht kindplaatsen, d.d. 20 september 2018, ontvangen op 21 september 2018;
•
Nieuwsbrief februari 2018, ontvangen op 21 september 2018;
•
Foto poster met oproep nieuwe leden OC op BSO Burgt Actief Muhring, ontvangen op 21
september 2018
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Overzicht getoetste inspectie-items
Ouderrecht
Oudercommissie
Er is, zes maanden na registratie, een oudercommissie ingesteld die tot taak heeft de houder te
adviseren over de onderwerpen in artikel 1.60 van de Wet kinderopvang.
OF
De verplichting tot het instellen van een oudercommissie geldt niet omdat het een kindercentrum
betreft waar maximaal 50 kinderen worden opgevangen en de houder zich aantoonbaar voldoende
heeft ingespannen om een oudercommissie in te stellen.
(art 1.58 lid 1 en 2 Wet kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen

: Burgt Actief Muhring
: http://www.sdk-kinderopvang.nl
: 80

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

:
:
:
:
:
:

SDK Kinderopvang B.V.
Noorderkroonstraat 164
3318VT Dordrecht
www.sdk-kindervang.nl
41121846
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

:
:
:
:
:
:

12-09-2018
Niet van toepassing
Niet van toepassing
26-09-2018
27-09-2018
27-09-2018

: 18-10-2018
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