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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 
De "Buiten BSO" is als buitenschoolse opvang gevestigd op de locatie van zorgboerderij 
"De Mikkelhorst." Deze BSO is onderdeel van Stichting Kinderopvang Haren. De BSO heeft 
dertig kindplaatsen en er worden kinderen opgevangen van acht jaar en ouder. Op de locatie 
maakt de BSO gebruik van twee binnenruimten, nl. een groepsruimte en een atelier waar 
geknutseld kan worden. Het buitenterrein is zeer ruim en biedt volop mogelijkheden voor de 
kinderen. Zo is er o.a. een speeltuin, een kinderboerderij, een Kabouterpad en een voetbalveld 
annex skatebaan. 
   
Inspectiegeschiedenis: 
Het vorige jaarlijkse inspectie onderzoek heeft plaatsgevonden op 12 maart 2015. 
  
Er werd toen voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 
  
Bevindingen huidige inspectie: 
Op 2 juni 2016 heeft 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   
Kennis pre-puberale ontwikkeling: De beroepskrachten weten wat 8+ers aankunnen, leuk vinden, 
enthousiast maakt en sluiten daar in hun contact op aan. Er is aandacht voor het individueel 
ontwikkelingsniveau (al pre-puber of nog ‘middenbouwer’), de mate van zelfredzaamheid en de 
persoonlijke interesses van de 8+er. 
Twee oudere jongens hebben een tak gevonden en willen daar een boog van maken. Ze vragen 
toestemming om te mogen zagen in het atelier. De pedagogisch medewerker loopt mee en vindt 
het goed. De deur naar het atelier mag dicht zodat de jongens, niet gestoord door jongere 
kinderen, kunnen knutselen. De pedagogisch medewerker maakt de inschatting dat deze 
combinatie van jongens én hun leeftijd maakt dat zij dit prima kunnen. Ze onderkent hun behoefte 
om zich af te zonderen en zelfstandig iets te doen. 
  
Persoonlijke competentie 
Respectvolle interactie: De beroepskrachten behandelen de individuele 8+er serieus, respectvol en 
op een passend taal- en verantwoordelijkheidsniveau, maar wel als deel van de totale groep.  
Twee jongens spelen met Pocemonkaarten. Een van hen vraagt aan de pedagogisch medewerker of 
hij kaarten van zichzelf mag ruilen met de kaarten van de bso. De vraag wordt doorgespeeld aan 
een andere collega omdat de kaarten van haar zoon blijken te zijn. Ze geeft aan dit geen goed idee 
te vinden omdat iedereen dan wil ruilen en omdat haar zoon dat mogelijk niet leuk vindt. Ze 
betrekt ook andere kinderen in het gesprek. Ze zegt tegen de jongen die het vroeg:"Wel goed dat 
je het eerst vraagt trouwens". "Dat vind ik eerlijk". De jongen vraag even later of ze nog wil 
controleren of er niks geruild is. Ze zegt dan :"Nee hoor, ik ga niet controleren; ik weet dat het 
goed komt". 
   
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. 
Tegen een jongen die zonder overleg weg wil lopen uit een activiteit zegt de beroepskracht: "Waar 
is je vriendje?". "Het is niet zo aardig als je wegloopt en hij weet het niet". Tegen een meisje dat 
weggaat van de bso zegt ze:" Wil je nog fruit mee voor onderweg?" En tegen een ander 
meisje:"Het is best koud geworden buiten". "We hebben wel iets warms om aan te trekken hoor, 
als je dat wilt". Een meisje dat wat hangerig is krijgt een knuffel en de beroepskracht vraagt:"Ben 
je moe lieverd?". 
  
Overdracht van normen en waarden 
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Uitleg en instructie: De beroepskrachten begeleiden kinderen actief bij het leren kennen en 
omgaan met de afspraken in de groep. Zij leggen uit wat er van het kind verwacht wordt. Zij geven 
aan welk gedrag bij welke situatie hoort in termen van ‘wat er wèl mag’. 
De kinderen beschikken over een zeer grote buitenspeelruimte en mogen op een groot gedeelte 
van het terrein spelen. De kinderen zijn duidelijk op de hoogte van de geldende afspraken. Zo 
geven ze op een lijst aan dat ze spelen op het voetbalveld annex skatebaan, dat buiten het hek 
van het terrein ligt, en melden ze zich ook weer af als ze terug zijn. Ook moet er eerst worden 
opgeruimd als kinderen buiten gaan spelen. Zo zegt de pedagogisch medewerker tegen een paar 
kinderen:" Voor je naar buiten gaat moeten de Pocemonkaarten eerst worden opgeruimd". Ook 
tegen andere kinderen zegt ze:"Eerst opruimen voordat je iets anders gaat doen". 
  
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 (locatieverantwoordelijke) 
  Interview anderen (pedagogisch medewerkers) 
  Observaties (tijdens het eten en drinken en tijdens vrij spel, zowel binnen als buiten) 
  Pedagogisch werkplan (revisiedatum 16-04-2015) 
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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 de Buiten BSO 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 de Buiten BSO beschikken over een voor de werkzaamheden 
passende beroepskwalificatie overeenkomstig de CAO Kinderopvang. 
  
 
 
Opvang in groepen 
 
De opvang vindt plaats in een vaste stamgroep. 
  
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. 
 
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (locatieverantwoordelijke) 
  Interview anderen (pedagogisch medewerkers) 
  Observaties (tijdens het eten en drinken en tijdens vrij spel, zowel binnen als buiten) 
  Verklaringen omtrent het gedrag 
  Diploma's beroepskrachten 
  Presentielijsten (week 20, 21 en 22) 
  Personeelsrooster (week 20, 21 en 22) 
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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, 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 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 en 3 Besluit kwaliteit 

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

Opvang in groepen 

Ieder kind behoort bij een basisgroep. 
(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) 
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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) 

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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : De "Buiten BSO" 
Website : http://www.kinderopvangharen.nl 
Aantal kindplaatsen : 30 
 
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 : 02-06-2016 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 07-07-2016 
Verzenden inspectierapport naar houder : 07-07-2016 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 07-07-2016 

Openbaar maken inspectierapport : 28-07-2016 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

 

 


