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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 
Het rapport is tot stand gekomen aan de hand van onderzoek op basis van risicogestuurd toezicht. 
Om meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken werken de GGD’en in 
Nederland volgens een model voor risicogestuurd toezicht. 
Dat betekent dat er intensiever geïnspecteerd zal worden waar nodig en minder intensief waar 
gebleken is dat dit kan. 
In dit inspectierapport zijn niet alle items beoordeeld. Met behulp van het ‘model risicoprofiel’ is de 
inspectie intensiviteit bepaald. 

 
Beschouwing 
Buitenschoolse opvang Bibelebontse Borg is gevestigd in enkele ruimten van christelijke 
basisschool De Borg. Deze bso is onderdeel van Stichting Kinderopvang Haren. Er is plaats voor 
maximaal vijftig kinderen, in de leeftijd van vier tot en met acht jaar. Zij worden opgevangen in 
drie basisgroepen; een groep van vier- en vijfjarigen, een groep van zes- en zevenjarigen en een 
groep van zeven- en achtjarigen. 
  
Inspectiegeschiedenis: 
In 2015 heeft er overleg en overreding plaatsgevonden t.a.v. de opvang in groepen en t.a.v. de 
risicoinventarisatie veiligheid en gezondheid. Buitenschoolse opvang Bibelebontse Borg voldeed 
uiteindelijk aan de eisen van de Wet kinderopvang. 
Op 18 april 2016 heeft er wederom een jaarlijks inspectie onderzoek plaatsgevonden. 
Er werd volledig voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden 
  
Bevindingen huidige inspectie: 
Op 16 maart 2017 heeft er opnieuw een jaarlijks inspectie onderzoek plaatsgevonden. 
Er wordt volledig voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 
  

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

 

Pedagogisch klimaat 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'pedagogisch klimaat'. 
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. 
  
  
 
Pedagogische praktijk 
 
Bij het observeren van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het 
Veldinstrument observatie pedagogische praktijk voor kindercentra en peuterspeelzalen (januari 
2015). Daarin staan beschrijvingen van de specifieke aspecten waarop wordt geobserveerd. 
Er wordt bij het beoordelen van de observaties uitgegaan van vier pedagogische basisdoelen 
waaraan de pedagogische praktijk minimaal moet voldoen, namelijk; 
- waarborging van emotionele veiligheid 
- ontwikkeling van persoonlijke competentie 
- ontwikkeling van sociale competentie 
- overdracht van normen en waarden 
  
Hieronder volgen voorbeelden die tijdens het onderzoek op locatie zijn gezien: 
  
Emotionele veiligheid  
Energie en sfeer: 
Er is een aangename sfeer in de groep. De meeste kinderen tonen in hun gedrag dat ze zich op 
hun gemak voelen.  
Kinderen laten hun emoties zien, zowel in positieve zin (blij, tevreden, nieuwsgierig, enthousiast) 
als in negatieve zin (boos, verdrietig). De emoties zijn passend bij de situatie. 
Een groepje kinderen zit buiten met de pedagogisch medewerker op een picknicktafel te praten. 
Het gesprek gaat over ziek zijn. Een kind vertelt dat de vriendin van haar moeder ernstig ziek is. 
De pedagogisch medewerker haakt daar op in door vragen te stellen en haar medeleven te 
betuigen. Ook andere kinderen vertellen over hun ervaringen met zieke mensen. Als de sfeer al te 
bedrukt lijkt te raken zegt de beroepskracht:'Zullen we nu leuke dingen aan elkaar vertellen? 
Anders worden we heel erg verdrietig, hé?!' 
  
Persoonlijke competentie 
Zelfredzaamheid: 
Kinderen krijgen ruimte voor zelfsturing, maar de beroepskracht is voor kinderen beschikbaar als 
hulp en ‘controlepunt’ voor wat kan en mag. Kinderen gedragen zich redelijk zelfstandig en 
zelfverantwoordelijk bij het aangaan en uitvoeren van activiteiten. 
Een kind dat buiten speelt op het plein komt naar de pedagogisch medewerker toe lopen met een 
ontevreden gezicht. Het kind zegt:'Juf, X wil steeds met mij spelen maar ik wil dat niet. Ze kan 
toch ook wel wat voor zichzelf gaan doen?' Waarop de beroepskracht zegt:'Ja, dat kan'. Ze laat het 
hier verder bij en het kind gaat weer spelen. 
  
Sociale competentie 
Positieve sfeer: 
De beroepskrachten zetten zich in voor een positieve sfeer door zorg voor de inrichting en 
aankleding van ruimte en activiteiten. Zij maken grapjes, zijn behulpzaam en hebben aandacht en 
zorg voor alle kinderen. Kinderen worden aangesproken op hun medeverantwoordelijkheid voor 
een positieve sfeer en omgang met elkaar. 
Twee kinderen doen hangerig en ontevreden. Ze zeggen steeds tegen de beroepskracht:'Ik verveel 
me!'. Ook andere kinderen beginnen wat te mopperen. De pedagogisch medewerker doet 
suggesties voor spelletjes die ze zouden kunnen doen maar dit leidt niet tot een andere houding. 
Dan zegt ze:'Weet je wat ik doe als ik me verveel? Dan ga ik bedenken waar ik nou echt in in heb. 
En dan bedenk je vast wat leuks, probeer maar.' 



 

5 van 12 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 16-03-2017 

Bibelebontse Borg te Haren Gn 

  
Overdracht van normen en waarden 
Grenzen en afspraken: 
De beroepskrachten leggen uit waarom afspraken, regels en omgangsvormen belangrijk zijn. Het is 
voor kinderen duidelijk wat de consequenties zijn als zij de afspraken negeren of overtreden. 
Tijdens het tafelmoment doen een paar kinderen druk en rumoerig. De pedagogisch medewerker 
zegt er een paar keer wat van:'Mag het wat rustiger? X en Y, willen jullie daar mee stoppen? En 
later nog een keer:'X en Y, ik zeg het nu keer op keer. Ik wil rustig kunnen eten. Hoor je me? Ik 
zeg het ook tegen Y.' Als een van de kinderen na een tijdje weer niet luistert zegt ze:'Ga dan maar 
even op de gang staan tot ik je weer ophaal.' 
  
Uit observatie is gebleken dat de beroepskrachten handelen volgens de vier pedagogische 
basisdoelen uit de Wet kinderopvang. Ook draagt de houder zorg voor uitvoering van het 
pedagogisch beleidsplan. 
  
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (contact locatieverantwoordelijke via de mail) 
 Interview (beroepskrachten) 
 Observaties (tijdens tafelmoment en buiten spelen) 
 Website 
 Pedagogisch werkplan (versie 2017) 
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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 
 
De verklaringen omtrent het gedrag van alle personen werkzaam bij bso Bibelebontse Borg zijn 
beoordeeld. Alle beroepskrachten en stagiaires beschikken over een geldige verklaring omtrent het 
gedrag. 
  
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 
 
 
Passende beroepskwalificatie 
 
Alle beroepskrachten werkzaam bij bso Bibelebontse Borg beschikken over een voor de 
werkzaamheden passende beroepskwalificatie overeenkomstig de CAO Kinderopvang 
  
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 
  
 
 
Opvang in groepen 
 
De opvang vindt plaats in de volgende 3 vaste basisgroepen: 
  
- kinderen 4 + 5 jaar 
- kinderen 6 + 7 jaar 
- kinderen 7 + 8 jaar 
 
Ieder kind heeft een mentor en de mentorlijsten hangen op locatie. 
  
  
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 
  
 
 
Beroepskracht-kindratio 
 
Uit de personeelsroosters en de presentielijsten is gebleken dat er voldoende beroepskrachten 
worden ingezet op het aantal aanwezige kinderen (de beroepskracht-kindratio). 
  
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 
  
 
 
Gebruik van de voorgeschreven voertaal 
 
Tijdens de opvang wordt Nederlands gesproken. De documenten zijn geschreven in de Nederlandse 
taal. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (contact locatieverantwoordelijke via de mail) 
 Interview (beroepskrachten) 
 Observaties (tijdens tafelmoment en buiten spelen) 
 Website 
 Verklaringen omtrent het gedrag 
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 Diploma's beroepskrachten 
 Arbeidscontracten 
 Presentielijsten (week 9, 10 en 11) 
 Personeelsrooster (week 9, 10 en 11) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogische praktijk 

De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.49 lid 1 en 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 lid 1 en 1.50 lid 1 en 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 lid 1 en 1.50 lid 1 en 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 lid 1 en 1.50 lid 1 en 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 lid 1 en 1.50 lid 1 en 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 is afgegeven na 1 maart 
2013. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang 
van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee 
maanden. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

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) 

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Bij de inzet van beroepskrachten in opleiding wordt rekening gehouden met de opleidingsfase 
waarin zij zich op dat moment bevinden. De inzet gebeurt overeenkomstig de voorwaarden zoals 
opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Opvang in groepen 

De opvang vindt plaats in basisgroepen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 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 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 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 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 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) 

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 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 3 en 5 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 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 4 en 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

Bij buitenschoolse opvang gedurende schooldagen kunnen ten hoogste een half uur per dag minder 
beroepskrachten ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kindratio vereist is. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Bij buitenschoolse opvang gedurende vrije dagen kunnen ten hoogste drie uur per dag minder 
beroepskrachten ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kindratio vereist is. Deze inzet 
betreft de tijd voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens de voor dat kindercentrum gebruikelijke 
middagpauze. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De afwijking op vrije dagen of tijdens schoolvakanties betreft maximaal anderhalf aaneengesloten 
uren voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens de voor dat kindercentrum gebruikelijke middagpauze 
gedurende maximaal twee uur aaneengesloten. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 8 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 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

De voorgeschreven voertaal wordt gebruikt. 
(art 1.55 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)   
OF 
Er wordt mede een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de herkomst van de kinderen in 
specifieke omstandigheden daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder vastgestelde 
gedragscode. 
(art 1.55 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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In afwijking van het gebruik van de voorgeschreven voertaal kan meertalige buitenschoolse opvang 
worden geboden: gedurende maximaal vijftig procent van de openingstijd van een kindercentrum 
per jaar wordt opvang verzorgt in de Engelse, Duitse of Franse taal. 
(art 1.55 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Bibelebontse Borg 
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 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Groningen 
Adres : Postbus 584 
Postcode en plaats : 9700AN Groningen 
Telefoonnummer : 050-3674325 
Onderzoek uitgevoerd door :  José van  Rossum 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Haren 
Adres : Postbus 21 
Postcode en plaats : 9750AA HAREN GN 
 
Planning 
Datum inspectie : 16-03-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 13-04-2017 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 13-04-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 18-04-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 18-04-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 09-05-2017 
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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. 
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