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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 3 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd regulier onderzoek.
In dit inspectierapport zijn niet alle items beoordeeld, omdat er sprake is van een zogeheten 
risicogestuurd toezicht (RGT). Met behulp van het model risicoprofiel zijn de inspectieactiviteiten 
bepaald. Deze inspectieactiviteiten richten zich primair op de kwaliteit van de dagelijkse praktijk, 
aangevuld met aandachtspunten uit vorige inspecties.

Beschouwing
Algemeen
Bso Tovenaar Merlijn maakt onderdeel uit van de SKH, Stichting Kinderopvang Haren. Deze 
kinderopvangorganisatie heeft twee kinderdagverblijven en acht bso's en een gastouderbureau. Op 
de locatie aan de Waterhuizerweg nummer 7 in Haren is deze bso gehuisvest tesamen met kdv 
Brabbel en een speelleergroep Harmonica in een voormalig schoolgebouw. Hier is tevens het 
hoofdkantoor van SKH gehuisvest.

Deze bso met 50 geregistreerde kindplaatsen vangt in twee groepen kinderen op in de leeftijd van 
4 tot 8 jaar oud: in de groep De Tovenaar voor de jongere kinderen van 4 tot 6 jaar en in de groep 
Merlijn voor de oudere kinderen van 6 tot 8 jaar.

Inspectiegeschiedenis
Bso Tovenaar Merlijn kent geen handhavingsgeschiedenis, aangezien deze bso voldeed aan de 
voorwaarden.

Huidige inspectie d.d. 10-6-2014:
Opnieuw voldoet bso Tovenaar Merlijn aan alle bij dit onderzoek getoetste voorwaarden.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.



4 van 11
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang regulier onderzoek 16-06-2014
BSO Tovenaar Merlijn te HAREN GN

Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat

Binnen dit domein zijn de volgende competenties geobserveerd en beoordeeld:
 emotionele veiligheid;
 persoonlijke competentie;
 sociale competentie;
 overdracht van normen en waarden.
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het Veldinstrument 
observatie kindercentrum.
Om een helder beeld te krijgen van beleid, visie en praktijk wordt het beleidsplan gecontroleerd op 
inhoud en volledigheid.

Pedagogische praktijk

Vanwege de avondvierdaagse waren acht kinderen van een andere bso-locatie, van SimSalabBrink 
te gast omdat op deze locatie wel gekookt kan worden in tegenstelling tot de andere bso 
locatie. Het was de eerste dag van de avondvierdaagse-week en kinderen die daarvoor waren 
opgegeven konden hier warm eten. Het liep daardoor anders dan anders; het was wat drukker dan 
normaal. Eerst ging ieder in hun eigen basisgroep en met een eigen vertrouwde beroepskracht aan 
tafel om al pratend wat te eten en te drinken.

Al snel daarna werd er een warme maaltijd gekookt met de kinderen die dit wilden.
                            
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het Veldinstrument 
observatie kindercentrum. Onderstaande beschrijvingen zijn aan dat instrument ontleend en 
tijdens het onderzoek op locatie geconstateerd. Na de beschrijving uit het veldinstrument in het 
cursief volgt eventueel een voorbeeld uit de waargenomen praktijk.   

Emotionele veiligheid
"De beroepskrachten gedragen zich sensitief en responsief naar de kinderen en naar elkaar. Zij 
verwoorden in veel situaties hun gedrag.".
Een kind had zijn gezicht op school bekladderd met vele kleuren viltstift. De beroepskracht vraagt 
na een inleiding en na wat vragen en antwoorden: Mag ik heel even proberen dat er af te halen bij 
je?" Pas na goedkeuring van het kind wordt er gepoetst en zegt de beroepskracht tegen de jongen: 
"Als het zeer doet, dan moet je het zeggen hé".  

Persoonlijke competentie
"De beroepskrachten geven de kinderen passende uitleg, aanwijzingen en correcties".
Er is een goede interactie tussen beroepskrachten en kinderen waarbij er veel gecommuniceerd 
wordt. Zo werd er gesproken over de avondvierdaagse en dat er een andere bso groep in de ruimte 
daarnaast zat. En ook wat verder de bedoeling is van de daginvulling omdat het een andere dag is 
dan een gebruikelijke bso-dag.

Sociale competentie
"De beroepskrachten grijpen doorgaans in bij negatieve interacties tussen kinderen nadat zij een 
eerste indruk hebben gekregen van de situatie". 
Aan tafel wordt één jongen fysiek richting een ander kind en nog voordat er een conflict 
ontstaat, zegt de beroepskracht: "(naam kind) wil je even stoppen" en in één zin door gelijk de 
afleiding: "wil je nog wat eten?".

Normen en waarden
"Beroepskrachten geven kinderen het goede voorbeeld van sociale vaardigheden in de omgang met 
andere kinderen; ze zijn vriendelijk, luisteren, leven mee, troosten en helpen, werken samen". 
Aan tafel vraagt een kind aan de beroepskracht: "mag ik al eten?" Daarop wordt geantwoord heel 
rustig en vriendelijk: "nee, we hebben nog niet allemaal".

Gebruikte bronnen:
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 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
 Interview anderen (personeel)
 Observaties
 Pedagogisch beleidsplan (05-11-2013)
 Pedagogisch werkplan (14-01-2013)
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Personeel en groepen

Binnen dit domein zijn zowel de pedagogisch medewerkers als het kantoorpersoneel 
steekproefsgewijs gecontroleerd op een passende beroepskwalificatie en een geldige verklaring 
omtrent het gedrag.

De beroepskracht-kindratio en de basisgroepen zijn gecontroleerd door middel van roosters, 
presentielijsten en bezettingslijsten. Beoordeeld is of de praktijk met de theorie overeenkomt.

Opvang in groepen

Bso Tovenaar Merlijn heeft 2 basisgroepen en per dag worden maximaal 40 kinderen op deze 
locatie opgevangen. In de basisgroep De Tovenaar worden de jongere kinderen tot 6 jaar 
opgevangen en in de groep Merlijn de oudere kinderen tot 8 jaar.

Gebruikte bronnen:
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
 Interview anderen (personeel)
 Observaties
 Verklaringen omtrent het gedrag
 Diploma's beroepskrachten
 Arbeidscontracten
 Plaatsingslijsten (week 24)
 Presentielijsten (week 24)
 Personeelsrooster (week 24)
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Veiligheid en gezondheid

Binnen dit domein gekeken naar de Meldcode kindermishandeling. In de praktijk is gekeken naar 
de kennis van de beroepskrachten met betrekking tot de Meldcode en de mogelijkheid om kennis 
te kunnen nemen van de Meldcode.

Meldcode kindermishandeling

De houder gebruikt de landelijk opgestelde Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en
heeft deze toegepast op de eigen situatie. Op 22-07-2013 is de melcode aangepast aan de 
gewijzigde regelgeving per 1 juli 2013.
Ook is er overleg geweest met de oudercommissie en ouders zijn geïnformeerd.

De beroepskrachten hebben kennis, mede na scholing op dit thema. Diit onderwerp komt geregeld 
terug op de agenda. Zo is in week 26 in het kader van kwaliteit gepland dat dit thema weer met 
elkaar besproken wordt op de algemene medewerkersavond.

Gebruikte bronnen:
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
 Interview anderen (personeel)
 Meldcode kindermishandeling (22-7-2013)
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Inspectie-items

Pedagogisch klimaat

Pedagogische praktijk

De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen)

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid.
(art 1.49 en 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen)

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
persoonlijke competentie te komen.
(art 1.49 en 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen)

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
sociale competentie te komen.
(art 1.49 en 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen)

De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden.
(art 1.49 en 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen)

Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag

De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum 
exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die niet ouder is dan twee jaar.
(art 1.50 lid 3 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang
van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd.
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is bij aanvang 
van de werkzaamheden niet ouder dan twee maanden.
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Passende beroepskwalificatie

Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals in de cao kinderopvang is opgenomen.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1, 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
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Beroepskracht-kindratio

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste:
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 4 jaar. 
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar. 
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten 
berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 3 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

OF
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste:
- 2 beroepskrachten en een extra volwassene per 30 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 
jaar.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt 
afgeweken van de beroepskracht-kindratio.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 7 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Opvang in groepen

Ieder kind behoort bij een basisgroep.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang 
en peuterspeelzalen; art 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De basisgroep bestaat uit maximaal twintig kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot de leeftijd waarop 
het basisonderwijs voor die kinderen eindigt.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

OF
De basisgroep bestaat uit maximaal dertig kinderen in de leeftijd van 8 jaar tot de leeftijd waarop 
het basisonderwijs voor die kinderen eindigt.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Veiligheid en gezondheid

Meldcode kindermishandeling

De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld welke voldoet aan de beschreven 
eisen.
(art 1.51a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2a Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen)

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode.
(art 1.51a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)
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Gegevens voorziening

Opvanggegevens
Naam voorziening : BSO Tovenaar Merlijn
Website : http://www.kinderopvangharen.nl
Aantal kindplaatsen : 50

Gegevens houder
Naam houder : Stichting Kinderopvang Haren
Adres houder : Waterhuizerweg 7
Postcode en plaats : 9753HP HAREN GN
Website : www.kinderopvangharen.nl
KvK nummer : 41012089

Gegevens toezicht

Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD : GGD Groningen
Adres : Postbus 584
Postcode en plaats : 9700AN GRONINGEN
Telefoonnummer : 050-3674325
Onderzoek uitgevoerd door : M. Schut

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente : HAREN
Adres : Postbus 21
Postcode en plaats : 9750AA HAREN GN

Planning
Datum inspectie : 16-06-2014
Opstellen concept inspectierapport : 10-07-2014
Zienswijze houder : Niet van toepassing
Vaststelling inspectierapport : 29-07-2014
Verzenden inspectierapport naar houder 
en oudercommissie

: 29-07-2014

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente

: 29-07-2014

Openbaar maken inspectierapport : 19-08-2014
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum

De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.

De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen.


