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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een aangekondigd nader onderzoek. 
 

Beschouwing 
BSO Heksenketel/Drakenland is gehuisvest in brede school de Octopus in Haren waar o.a. obs de 
Wissel en het centrum voor Jeugd en Gezindeel van uitmaakt. De BSO maakt gebruik van 
verschillende groepsruimtes op de benedenverdieping en een deel van de bovenverdieping van het 
gebouw. Verder maakt de BSO gebruik van de aula en gymzaal van de school. Ook de 
buitenspeelruimte van de school wordt gebruikt door de BSO. Deze ruimte is ruim en speels 
opgezet met een groot schoolplein, een voetbalveld, een park met veel gras en looppaden, heuvels 
en bomen. Hoewel het een groot oppervlakte betreft, is het zeer overzichtelijk. De jongere 
kinderen spelen op het plein en met de oudere kinderen zijn afspraken gemaakt over het spelen 
buiten het plein. De BSO beschikt over 70 kindplaatsen. 
 
Inspectiegeschiedenis: 
Op 25-06-2019 heeft er een jaarlijks inspectie onderzoek plaatsgevonden. Er werden 
tekortkomingen geconstateerd in het domein 'personeel en groepen'. 
Het voorgaande jaarlijks inspectie onderzoek heeft plaatsgevonden op 19-07-2018. Het domein 
'accommodatie' is daarbij meegnomen, vanwege het verzoek tot uitbreiding kindplaatsen. Er heeft 
overleg en overreding plaatsgevonden met betrekking tot het pedagogisch beleid. Er werd na 
overleg en overreding volledig voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 
Op 07-06-2017 heeft ook jaarlijks inspectie onderzoek plaatsgevonden. Er werd toen volledig 
voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 
 
Bevindingen huidige inspectie: 
Op 01-10-2019 heeft er op verzoek van de gemeente Groningen een nader onderzoek 
plaatsgevonden naar de tekortkoming met betrekking tot de beroepskracht-kindratio, die werd 
geconstateerd tijdens het jaarlijks onderzoek van 25-06-2019. Er wordt volledig voldaan aan de 
getoetste wettelijke voorwaarde. 
 

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

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. 
  
 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 
stagiaires 

Jaarlijks onderzoek: 
Uit de personeelsroosters en de presentielijsten is gebleken dat er onvoldoende beroepskrachten 
worden ingezet op het aantal aanwezige kinderen (beroepskracht-kindratio). 
Op 13-06-2019 zijn er op de basisgroep Drakenland dertien kinderen aanwezig. Hierbij is er één 
beroepskracht ingeroosterd. Één beroepskracht mag maximaal twaalf kinderen opvangen. Er wordt 
niet volledig voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 
 
Nader onderzoek: 
Uit de opnieuw aangeleverde presentielijsten en personeelsroosters is gebleken dat er voldoende 
beroepskrachten worden ingezet op het aantal aanwezige kinderen (beroepskracht-kindratio). Er 
wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarde. 
 

Gebruikte bronnen 

 Vragenlijst houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Presentielijsten (week 38, 39 en 40) 
 Personeelsrooster (week 38, 39 en 40) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 
 

Personeel en groepen 
 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 
stagiaires 

De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat 
wordt opgevangen, met dien verstande dat:  
- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 
kinderen in een basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in bijlage 1, onderdeel b, bij het 
besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels; 
- Indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de basisgroep 
verlaten, leidt dit niet tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit 
buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten, ten 
opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit; 
- in afwijking hiervan op grond van het Besluit kwaliteit kinderopvang art.16 lid 4 minder 
beroepskrachten zijn ingezet. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : BSO Heksenketel / Drakenland 
Website : http://www.kinderopvangharen.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000022947280 
Aantal kindplaatsen : 70 
 

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 : Groningen 
Adres : Postbus 7081 
Postcode en plaats : 9701JB Groningen 
 

Planning 
Datum inspectie : 01-10-2019 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 11-10-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 11-10-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 11-10-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 01-11-2019 
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