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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 aangekondigd nader onderzoek. 

 

Beschouwing 

 

Bevindingen 

Tijdens deze inspectie is gebleken dat er geheel wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden. Voor 

een inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar de betreffende domeinen. 

 

Algemene kenmerken 

Buitenschoolse opvang (hierna BSO) De Spetters maakt onderdeel uit van de koepelorganisatie 

Stichting Kinderopvang Purmerend (SKOP). De BSO ligt in de wijk Weidevenne in Purmerend en is 

gevestigd in Villa Polderpret. In Villa Polderpret is ook kinderdagverblijf 't Kwetternest van deze 

houder gevestigd. De BSO heeft twee basisgroepen voor de opvang van in totaal maximaal 40 

kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. De BSO maakt voor het buiten spelen gebruik van het 

schoolplein van basisschool De Koempoelan die zich naast het gebouw van Villa Polderpret bevindt. 

 

Inspectiegeschiedenis 

Tijdens het jaarlijks onderzoek van 21 oktober 2021 bleek dat niet werd voldaan aan alle getoetste 

voorwaarden uit de wet Kinderopvang. Er was sprake van een overtreding binnen het domein 

Personeel en groepen. 

Gemeente Purmerend heeft op 17 november 2021 een brief gestuurd aan de houder met de oproep 

om de overtreding per direct op te heffen. Op 6 december 2021 heeft GGD Zaanstreek-Waterland 

in opdracht van gemeente Purmerend (mail van 17 november 2021) een nader onderzoek 

uitgevoerd. 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Personeel en groepen 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

Binnen de buitenschoolse opvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste 

basisgroepen. Er moet voldoende personeel op elke groep zijn. Hoeveel beroepskrachten nodig 

zijn, is afhankelijk van het aantal kinderen en hun leeftijd. 

 

Elke beroepskracht moet een geldig diploma hebben en ingeschreven staan in het Personenregister 

Kinderopvang. Een pedagogisch beleidsmedewerker begeleidt de beroepskrachten in hun werk. 

 

In de basisgroepen spreken de beroepskrachten Nederlands met elkaar en met de kinderen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Jaarlijks onderzoek 21 oktober 2021 

De opvang vindt plaats in twee basisgroepen. Het maximale aantal kinderen per basisgroep wordt 

in de praktijk tijdens de beoordeelde periode niet overschreden. Ieder kind behoort bij één vaste 

basisgroep. 

 

Op 12 oktober 2021 zijn er 5 kinderen van de Kwikstaartjes opgevangen op de Rietzangers. De 

houder heeft hiervoor vooraf geen toestemming aan de ouders gevraagd. 

 

Huidig onderzoek 

De opvang vindt plaats in twee basisgroepen. Volgens de aanwezigheidslijsten van week 45 t/m 47 

van 2021 wordt het maximale aantal kinderen per basisgroep niet overschreden. Ieder kind 

behoort bij één vaste  basisgroep. Op 8, 11, 15, 18, 22, 23, 24, 25 en 26 november 2021 worden 

er kinderen op een andere basisgroep opgevangen. De houder heeft aangetoond dat er van te 

voren toestemming is gevraagd aan de ouders van deze kinderen. 

 

Conclusie 

Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden met betrekking tot stabiliteit van de opvang voor 

kinderen. 
 

Gebruikte bronnen 

 Toestemmingsformulier(en) 

 Presentielijsten (week 45 t/m 47 van 2021) 

 Personeelsrooster (week 45 t/m 47 van 2021) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Personeel en groepen 

 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij buitenschoolse opvang vindt de opvang plaats in basisgroepen. Een kind wordt opgevangen in 

één basisgroep. De maximale grootte van de basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in 

bijlage 1, onderdeel b van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : De Spetters 

Website : http://www.kinderopvangpurmerend.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000025322397 

Aantal kindplaatsen : 40 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Kinderopvang Purmerend 

Adres houder : Postbus 243 

Postcode en plaats : 1440 AE Purmerend 

Website : www.kinderopvangpurmerend.nl 

KvK nummer : 41235528 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Zaanstreek-Waterland 

Adres : Vurehout 2 

Postcode en plaats : 1507 EC ZAANDAM 

Telefoonnummer : 0900-2545454 

Onderzoek uitgevoerd door :  J. Kunze 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Purmerend 

Adres : Postbus 15 

Postcode en plaats : 1440 AA PURMEREND 

 

Planning 

Datum inspectie : 06-12-2021 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 



 

 

7 van 7 

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang nader onderzoek 06-12-2021 

De Spetters te Purmerend 

 

Vaststelling inspectierapport : 14-12-2021 

Verzenden inspectierapport naar houder : 14-12-2021 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 14-12-2021 

Openbaar maken inspectierapport : 04-01-2022 
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