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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 
Dit 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. 
In verband met de veranderingen die de nieuwe Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang met zich 
meebrengt, zijn hiernaast de items met betrekking tot het pedagogisch beleidsplan beoordeeld. 

 
Beschouwing 
BSO Op Stelten is gevestigd in de kantine van voetbalvereniging VV Haren. De buitenschoolse 
opvang is onderdeel van Stichting Kinderopvang Haren en wordt bestempeld als een thema BSO 
locatie. De kinderen komen van verschillende scholen in de omgeving. BSO Op Stelten is ingericht 
voor kinderen vanaf 8 jaar. Er is een aanbod van diverse activiteiten op deze BSO. Zo kunnen 
kinderen deelnemen aan sportactiviteiten maar ook aan activiteiten zoals knutselen en koken. 
  
Inspectiegeschiedenis: 
Het vorig jaarlijks inspectie onderzoek heeft plaatsgevonden op 03-04-2017. Er werd toen voldaan 
aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 
Op 31-08-2017 heeft een incidentele inspectie plaatsgevonden om te beoordelen of BSO Op Stelten 
voldoende mogelijkheden heeft om de uitbreiding van kindplaatsen (van 40 naar 50) te realiseren. 
 
Bevindingen huidige inspectie: 
Op 02-08-2018 heeft opnieuw een jaarlijks inspectie onderzoek plaatsgevonden. 
  
Er is een tekortkoming geconstateerd binnen het doemein 'personeel en groepen'. De tekortkoming 
is uitgewerkt bij de obesrvaties en bevindingen. 
  
Er wordt niet volledig voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 

 
Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
  
De houder heeft de tekortkoming met betrekking tot de opvang in basisgroepen direct na het 
inspectiebezoek opgepakt. Ten tijde van het opstellen van het concept inspectierapport heeft de 
houder laten weten een nieuwe werkwijze ten hebben opgesteld met de pedagogisch medewerkers 
van de betreffende locatie. Er wordt inmiddels opgevangen in basisgroepen door de mentor van de 
kinderen wanneer de kinderen uit school komen. 
  
De toezichthouder adviseert dit in een nader onderzoek in de praktijk te toetsen. 
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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. 
  
  
 
Pedagogisch beleid 
 
De houder heeft een pedagogisch beleidsplan (met daarnaast een pedagogisch werkplan) waarin 
de visie en de werkwijze binnen BSO Op Stelten wordt beschreven. 
  
De inhoud van het pedagogisch beleidsplan en werkplan voldoen aan de wettelijke voorwaarden en 
de houder draagt er zorg voor dat er conform dit beleid wordt gehandeld. 
  
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 
 
 
Pedagogische praktijk 
 
In het kader van het bieden van verantwoorde buitenschoolse opvang dient de houder, rekening 
houdend met de ontwikkelingsfase waarin kinderen zich bevinden, er in ieder geval zorg voor te 
dragen dat: 
1. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de 

autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt 
geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen 
kunnen voelen; 

2. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische 
vaardigheden, cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde 
kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende 
omgeving; 

3. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 
vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger 
relaties met anderen op te bouwen en te onderhouden, en 

4. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 
aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang 
met anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 

  
Ter ondersteuning bij de beoordeling hiervan maakt de toezichthouder gebruik van het 
“Veldinstrument Observatie Pedagogische Praktijk”. 
Dit veldinstrument is opgebouwd uit de vier pedagogische basisdoelen van Marianne Riksen-
Walraven (2000) die zijn benoemd in de Memorie van Toelichting bij de Wet kinderopvang (2005): 
- Het waarborgen van emotionele veiligheid 
- Het bieden van mogelijkheden voor kinderen tot ontwikkeling van persoonlijke competentie 
- Het bieden van mogelijkheden voor kinderen tot ontwikkeling van sociale competentie 
- Socialisatie; het overdragen van waarden en normen 
  
Hieronder volgen voorbeelden die tijdens de observatie zijn gezien: 
  
Ten tijde van inspectie waren er 7 kinderen aanwezig en 2 beroepskrachten. 
  
Emotionele veiligheid  
Er heerst een ontspannen, open sfeer in de groep. 
Er wordt ten tijde van inspectie een activiteit uitgevoerd waarbij onder begeleiding van een 
beroepskracht oceaanflessen worden gemaakt. De kinderen zijn erg betrokken bij deze activiteit. 
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Kinderen die nog meer oceaanflessen willen maken, gaan langer door. Andere kinderen gaan na de 
activiteit op hun gemak verder met andere bezigheden, zoals buiten spelen, lezen of kleuren. 
  
Persoonlijke competentie 
Er is een goede interactie tussen beroepskrachten en kinderen. 
Er is ruimte voor eigen initiatief en ideeën. De beroepskrachten luisteren naar de inbreng van 
de kinderen en denken mee. Er wordt gekeken naar mogelijkheden. 
  
Sociale competentie 
De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in hun onderlinge interactie. 
Er hangt een poster in de groepsruimte waar iets fout geschreven op staat. Een kind benoemt dat 
degene die het geschreven heeft toch al in een hogere groep zit. De beroepskracht vangt dit op en 
speelt hier op in door aan te geven dat iemand bijvoorbeeld dyslexie zou kunnen hebben, waardoor 
correct schrijven moeilijk zou kunnen zijn. Hiermee creëert zij begrip voor elkaar. 
  
Overdracht van normen en waarden 
Afspraken, regels en omgangsvormen zijn herkenbaar aanwezig en worden toegepast. 
Alle kinderen ruimen hun gemaakte oceaanflessen op na de activiteit. Ook andere spelmaterialen 
worden na gebruik opgeruimd. 
  
Uit de observatie en het interview is gebleken dat er verantwoorde buitenschoolse opvang wordt 
geboden en dat er wordt gehandeld volgens de vier pedagogische basisdoelen. 
  
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Vragenlijst houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Interview (beroepskrachten) 
 Observaties (tijdens knutselactiviteit en vrij spel) 
 Pedagogisch beleidsplan 
 Pedagogisch werkplan (versie 31-07-2018) 
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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 en personenregister kinderopvang 
 
De verklaringen omtrent het gedrag zijn steekproefsgewijs beoordeeld. Alle beroepskrachten en 
structureel aanwezigen beschikken over een geldige verklaring omtrent het gedrag. Eenieder is 
ingeschreven in het personenregister kinderopvang en is gekoppeld aan de houder. 
  
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 
 
 
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen 
 
De diploma's zijn steekproefsgewijs beoordeeld. Alle beroepskrachten beschikken over een voor de 
werkzaamheden passende beroepskwalificatie overeenkomstig de meest recent aangevangen cao 
Kinderopvang en cao Sociaal Werk, Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. 
  
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 
 
 
Aantal beroepskrachten 
 
Uit de personeelsroosters en de presentielijsten is gebleken dat er voldoende beroepskrachten 
worden ingezet op het aantal aanwezige kinderen (beroepskracht-kindratio). 
  
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 
 
 
Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
 
Er is een tekortkoming geconstateerd met betrekking tot de opvang in basisgroepen. De opvang 
van kinderen bij BSO Op Stelten vindt niet continu plaats in basisgroepen. Er wordt in vakanties 
met basisgroepen (tafelgroepen van max 10 kinderen) gewerkt. Gedurende schoolweken is dit 
echter niet het geval. Kinderen kunnen dan na schooltijd eten en drinken halen op een centraal 
punt in de kantine en gaan dan zelf ergens zitten. Wanneer ze klaar zijn met eten en drinken, gaan 
ze naar eigen keuze activiteiten doen, waardoor er geen samenkomst in een vaste basisgroep 
plaatsvindt.  
  
Er wordt niet voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 
voldaan: 
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 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 1a, onderdeel b van het Besluit kwaliteit kinderopvang.  
Het vereiste van opvang in één basisgroep geldt niet: 
- indien kinderen bij activiteiten als beschreven in het pedagogisch beleidsplan de basisgroep 
verlaten;   
- indien met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders het kind gedurende een 
tussen houder en ouders overeengekomen periode worden opgevangen in één andere 
basisgroep dan de vaste basisgroep. 
De eis ten aanzien van de maximale groepsgrootte geldt niet indien kinderen bij activiteiten 
als beschreven in het pedagogisch beleidsplan de groep verlaten. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang)  
   

Gebruikte bronnen: 
 Vragenlijst houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Interview (beroepskrachten) 
 Personen Register Kinderopvang 
 Diploma's beroepskrachten 
 Presentielijsten (week 29, 30 en 31) 
 Personeelsrooster (week 29, 30 en 31) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder draagt er zorg voor dat 
in de buitenschoolse opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 
(art 1.49 lid 1 en 2, 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 
invulling wordt gegeven aan de aspecten van verantwoorde buitenschoolse opvang, bedoeld in 
artikel 11 van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving de wijze waarop 
bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders 
worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind met de ouders bespreekt en de 
wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke beroepskracht de mentor is 
van het kind. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 
maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 
kinderen kunnen wennen aan een nieuwe basisgroep waarin zij zullen worden opgevangen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de tijden 
waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal 
aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en 
wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimum aantal 
beroepskrachten op grond van de beroepskracht-kindratio kan op de dagen van de week 
verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de aard 
en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de basisgroep kunnen verlaten. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van het beleid 
ten aanzien van het gebruik kunnen maken van buitenschoolse opvang gedurende extra dagdelen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de taken 
die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de buitenschoolse opvang kunnen 
uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de 
omgang met de basisgroep bij activiteiten in groepen groter dan dertig kinderen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde buitenschoolse opvang, draagt de houder er in ieder 
geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin kinderen zich bevinden: 
a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de 
autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt 
geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen 
voelen; 
b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, 
cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat 
te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving; 
c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 
vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties 
met anderen op te bouwen en te onderhouden; 
d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 
aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met 
anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 11 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 
a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 
b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 
uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een 
onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden 
opgevangen; 
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum 
exploiteert en waar kinderen worden opgevangen; 
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 
de kinderen die worden opgevangen; 
e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd 
hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn 
of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 
Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e 
ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling op basis van het 
burgerservicenummer, met de in artikel 1.50 derde lid van de Wet genoemde personen inclusief 
hemzelf. 
(art 1.48d lid 2 en 3 Wet kinderopvang) 

Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de Wet in het 
personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn 
werkzaamheden aanvangen. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen 

Beroepskrachten en beroepskrachten meertalige buitenschoolse opvang beschikken over een voor 
de werkzaamheden passende opleiding en bewijsstukken. De beroepskwalificatie-eisen en 
bewijsstukken die voor beroepskrachten worden genoemd in de meest recent aangevangen cao 
Kinderopvang en cao Sociaal Werk, Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening worden 
aangemerkt als beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken voor een passende opleiding.  
Een beroepskracht meertalige buitenschoolse opvang beschikt daarbij over een bewijsstuk waaruit 
blijkt dat hij de Duitse, Engelse of Franse taal voor de deelvaardigheden gesprekken voeren, lezen, 
luisteren en spreken beheerst op ten minste niveau B2 van het Europees Referentiekader (ERK) 
voor talen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9a lid 1 en 2 

Regeling Wet kinderopvang) 
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Aantal beroepskrachten 

De verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 
kinderen in een basisgroep (beroepskracht-kindratio) wordt bepaald op grond van tabel 2 in bijlage 
1a, onderdeel b bij het besluit en de daarbij behorende rekenregels.  
Gebruik kan worden gemaakt van de rekentool op de website www.1ratio.nl  
 
In afwijking hiervan kunnen voor en na de dagelijkse schooltijd alsmede gedurende vrije middagen 
van de basisschool voor ten hoogste een half uur per dag minder beroepskrachten worden ingezet, 
met dien verstande dat ten minste de helft van het aantal beroepskrachten wordt ingezet. 
 
Indien bij buitenschoolse opvang per dag ten minste tien aaneengesloten uren opvang wordt 
geboden, kunnen, op vrije dagen van de basisschool of tijdens de schoolvakanties, in afwijking van 
het aantal minimaal in te zetten beroepskrachten, voor ten hoogste drie uren per dag minder 
beroepskrachten worden ingezet. Dit met inachtneming van de in het pedagogisch beleidsplan 
vastgestelde tijden waarop minder beroepskrachten kunnen worden ingezet dan minimaal vereist 
op grond van de beroepskracht-kindratio alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan 
wordt afgeweken.   
 
Gedurende de uren dat minder beroepskrachten worden ingezet wordt ten minste de helft van het 
aantal vereiste beroepskrachten ingezet. De afwijkende inzet kan op de dagen van de week 
verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder a en 16 lid 1, 2 en 4 Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

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 1a, onderdeel b van het Besluit kwaliteit kinderopvang.  
Het vereiste van opvang in één basisgroep geldt niet: 
- indien kinderen bij activiteiten als beschreven in het pedagogisch beleidsplan de basisgroep 
verlaten;   
- indien met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders het kind gedurende een 
tussen houder en ouders overeengekomen periode worden opgevangen in één andere basisgroep 
dan de vaste basisgroep. 
De eis ten aanzien van de maximale groepsgrootte geldt niet indien kinderen bij activiteiten als 
beschreven in het pedagogisch beleidsplan de groep verlaten. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 



 

11 van 12 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 02-08-2018 

BSO Op Stelten te Haren Gn 

 

Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : BSO Op Stelten 
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 :  N.A. Kappen 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Haren 
Adres : Postbus 21 
Postcode en plaats : 9750AA HAREN GN 
 
Planning 
Datum inspectie : 02-08-2018 
Opstellen concept inspectierapport : 07-09-2018 
Zienswijze houder : 20-09-2018 
Vaststelling inspectierapport : 21-09-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 25-09-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 25-09-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 16-10-2018 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

Bij BSO Opstelten is een aantal jaren geleden in samenspraak met de kinderen, oudercommissie 
en medewerkers besloten het vaste tafelmoment los te laten. De reden hiervoor is gelegen in het 
feit dat kinderen op verschillende tijden binnenkomen bij deze BSO. BSO Opstelten bedient 
diverse scholen, die geen uniforme eindtijd hanteren. Met als gevolg dat kinderen soms erg lang 
op elkaar moesten wachten alvorens aan tafel te kunnen. 
  
De oplossing is toen gevonden in het aanbieden van eten en drinken door de kinderen om de 
beurt langs een centrale tafel met pedagogisch medewerker te laten gaan. Tijdens dit moment is 
er voor elk kind tijd voor een begroeting en een gesprek. Vervolgens zoeken ze een rustige zitplek 
om te eten. Deze manier van werken is door kinderen, ouders en medewerkers ervaren als prettig 
en passend bij de doelgroep. 
De kinderen zijn bovendien goed in beeld bij de pedagogisch medewerkers en mentoren van de 
groep. Zij worden immers niet alleen tijdens eetmomenten gezien, maar ook tijdens activiteiten, 
in een op een gesprekjes, de overdracht enz. Een vast tafelmoment met de gehele groep wordt 
door de SKH voor deze locatie niet als verbetering / aanvulling gezien, echter bij deze inspectie 
zijn wij erop gewezen dat we een moment op de middag moeten creëren waarop de basisgroepen 
met de mentor samenkomt. Gezien het geen keuze is, maar een harde eis is in overleg met de 
medewerkers en de kinderen opnieuw een vast tafelmoment ingelast sinds 3-9-2018. 
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