
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inspectierapport 
BSO Jong & Oud (BSO) 
Dilgtweg 3 
9751ND HAREN GN 
Registratienummer 197559530 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toezichthouder:   GGD Groningen 
In opdracht van gemeente:  Haren 
Datum inspectie:    07-06-2016 
Type onderzoek :   Jaarlijks onderzoek 
Status:     Definitief 
Datum vaststelling inspectierapport: 07-07-2016 

 



 

2 van 10 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 07-06-2016 

BSO Jong & Oud te HAREN GN 

Inhoudsopgave 

Het onderzoek ................................................................................................................. 3 

Observaties en bevindingen ............................................................................................... 4 

Pedagogisch klimaat ..................................................................................................... 4 

Personeel en groepen .................................................................................................... 6 

Inspectie-items ................................................................................................................ 7 

Gegevens voorziening ....................................................................................................... 9 

Gegevens toezicht ............................................................................................................ 9 

Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum .......................................................................... 10 



 

3 van 10 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 07-06-2016 

BSO Jong & Oud te HAREN GN 

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 
BSO Jong en Oud bevindt zich in Grand Café de Middelhorst van woon-zorgcentrum De Dilgt. Het is 
een kleinschalige locatie waar maximaal tien kinderen kunnen worden opgevangen. Het betreft 
kinderen van acht jaar en ouder. De bso is alleen op dinsdagmiddag geopend. Er is doorgaans één 
vaste beroepskracht aanwezig en een stagiaire. Tijdens de inspectie waren de vaste medewerkers 
afwezig in verband met verlof en ziekte en werden er 2 invalkrachten ingezet. Deze locatie is 
onderdeel van Stichting Kinderopvang Haren. 
De bewoners van de Dilgt mogen ook aanschuiven bij de bso kinderen. Het eet- en drinkmoment, 
als de kinderen uit school komen, gebeurt veelal in het bijzijn van (een) bewoner(s). Ook worden 
er zo nu en dan gezamenlijk activiteiten ondernomen. 
 
Inspectiegeschiedenis: 
In 2013 en 2014 voldeed deze locatie aan de wettelijke eisen. 
 
Bevindingen huidige inspectie: 
Op 07-06-2016 heeft opnieuw een jaarlijks inspectie onderzoek plaatsgevonden. Er wordt volledig 
voldaan aan de getoetste wettelijk voorwaarden. 
  

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
 

 



 

4 van 10 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 07-06-2016 

BSO Jong & Oud te HAREN GN 

 

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  
Continuïteit groepsritme: Alle aanwezige beroepskrachten (vast en inval) kennen het programma, 
de (meeste) kinderen en de werkwijze op de groep. Zij bieden dit aan op een voor de kinderen 
bekende wijze. 
Tijdens de inspectie waren er 2 invalkrachten aanwezig omdat er uitval was door verlof en ziekte 
van de vaste beroepskrachten. Een van de invalkrachten is al bekend op deze groep en beide 
krachten bieden een duidelijke struktuur wat betreft werkwijze en aanbod. Ze starten aan tafel 
waar wordt gegeten en gedronken waarna kinderen iets voor zichzelf mogen doen. De nieuwe 
invalkracht wil van alle kinderen die ze nog niet kent de namen graag weten en laat merken dat ze 
betrokken is bij deze groep. Voor de kinderen is er duidelijk sprake van continuïteit en ze lijken op 
hun gemak. 
  
Persoonlijke competentie 
Vrije tijd / ontspanning: Kinderen hebben de mogelijkheid om zich te ontspannen en/of 
schooldrukte af te reageren (bv eerst buiten uitrazen, dan binnen iets drinken). Zij kunnen (ook) 
voor activiteiten kiezen die passen bij hun eigen interesse en energieniveau.  
Het is erg warm en een paar kinderen komen weer naar binnen omdat ze het buiten niet prettig 
vinden. Zij besluiten binnen een spelletje te gaan doen terwijl anderen juist liever buiten zijn en 
gaan spelen in een "geheime hut" in de bosjes. De beide pedagogisch medewerkers verdelen zich 
over beide groepen. 
  
Sociale competentie 
Leren en oefenen: De beroepskrachten oefenen spelenderwijs in conflicten aangaan en oplossen 
door spelvormen, groepsgesprekken nav gebeurtenissen of verhalen; aanleren van behulpzame 
rituelen en gebruiken van de groep. Afspraken over sociale omgang worden voorgeleefd en 
toegelicht. 
Twee meisjes komen wat sip binnen en vertellen dat zij niet in de hut mogen omdat daar al andere 
kinderen zijn. De pedagogisch medewerker zegt:" Denken jullie dat, of heb jullie ook echt gevraagd 
of jullie mee mogen doen?". "Soms lijkt het namelijk alleen maar zo en mag het wel als je het 
duidelijk vraagt". "Probeer het nog maar eens". "Leidster X is daar ook". "Als het niet lukt dan kom 
je maar weer terug". 
  
Overdracht van normen en waarden 
Eenduidig handelen: Beroepskrachten hanteren de afspraken, regels en omgangsvormen op 
eenduidige en consequente wijze. Daarbij blijven zij rekening houden met de situatie; hun 
optreden sluit aan bij gedrag en behoefte van individuele kinderen.  
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De afspraak is dat kinderen hun eigen glas en bord op de kar zetten als ze klaar zijn met eten en 
drinken. Als een aantal kinderen buiten is gaan spelen ziet de pedagogisch medewerker dat er nog 
spullen op tafel staan. Ze zegt:"Wie zat er naast me"? "Die heeft zijn spullen niet opgeruimd". En 
tegen het meisje naast haar: Weet jij het"?. Het meisje staat op en ruimt de spullen van het 
betreffende kind op en gaat ook buiten spelen. De beroepskracht zegt:"O, wat lief van je". "Zo is 
het wel goed". 
  
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 anderen (pedagogisch medewerkers) 
  Observaties (tijdens eten en drinken en vrij spel) 
  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 BSO Jong & Oud 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 Jong & Oud beschikken over een voor de werkzaamheden 
passende beroepskwalificatie overeenkomstig de CAO Kinderopvang (KDV/BSO). 
 
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 
 
 
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 anderen (pedagogisch medewerkers) 
  Observaties (tijdens eten en drinken en vrij spel) 
  Verklaringen omtrent het gedrag (in een eerder stadium ingezien) 
  Diploma's beroepskrachten (in een eerder stadium ingezien) 
  Presentielijsten (week 21, 22 en 23) 
  Personeelsrooster (week 21, 22 en 23) 
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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 : BSO Jong & Oud 
Website : http://www.kinderopvangharen.nl 
Aantal kindplaatsen : 10 
 
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 : 07-06-2016 
Opstellen concept inspectierapport : 05-07-2016 
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 

 

 


