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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een aangekondigd incidenteel onderzoek. 

Bij dit onderzoek zijn meerdere onderwerpen uit de Wet kinderopvang beoordeeld. Achter in het 

rapport staat een overzicht van de getoetste inspectie-items. 

 

De toezichthouder heeft de volgende inspectieactiviteiten uitgevoerd: 

 documentenonderzoek; 

 locatiebezoek; 

 gesprek met de beroepskrachten en/of de locatiemanager. 

 

In het rapport geeft de toezichthouder in elk hoofdstuk een toelichting op de beoordeelde 

onderwerpen. In de inleiding van het hoofdstuk staat welke onderwerpen de toezichthouder tijdens 

dit onderzoek heeft beoordeeld. 

 

Beschouwing 

Conclusie en bevindingen 

Bij de volgende hoofdstukken is aan de beoordeelde kwaliteitseisen voldaan: 

 pedagogisch klimaat; 

 veiligheid en gezondheid; 

 accommodatie; 

 

Algemene kenmerken 

Buitenschoolse opvang Mikmak maakt onderdeel uit van Stichting Kinderopvang Haren en heeft 84 

kindplaatsen. SKH heeft diverse kindercentra en vormen van buitenschoolse opvang in de regio. De 

locatie wordt gedeeld met kinderdagverblijf Dribbel. De BSO kent vijf basisgroepen, die zijn 

verdeeld over vijf ruimtes. Op deze locatie is het een bewuste keuze om de dagopvang gedeeltelijk 

te integreren in de buitenschoolse opvang. In één van de basisgroepen van de BSO, wordt soms de 

3+ peutergroep van KDV Dribbel opgevangen. Het is een voorbereiding voor de 3+ers naar de 

buitenschoolse opvang. Dit gebeurt alleen als het kind aantal dit toelaat. 

 

Onderzoeksgeschiedenis 

Het Landelijk Register Kinderopvang geeft een overzicht van alle onderzoeken van de locatie. Hier 

volgt een overzicht van de meest recente onderzoeken: 

07-08-2018; jaarlijks onderzoek; volledig voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden.  

22-07-2019; jaarlijks onderzoek; na herstelaanbod volledig voldaan aan de getoetste wettelijke 

voorwaarden. 

2020; geen onderzoek i.v.m. de beperkende maatregelen omtrent Covid-19. 

 08-06-2021; jaarlijks onderzoek; volledig voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 

21-04-2022; jaarlijks onderzoek; volledig voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 

 

Bevindingen huidige inspectie 

Op 16-11-2022 heeft er een incidenteel onderzoek plaatsgevonden i.v.m. uitbreiding kindplaatsen 

naar 84. In dit onderzoek wordt er volledig voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 
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Advies aan College van B&W 

De toezichthouder adviseert het college om het verzoek tot wijziging van gegevens in het Landelijk 

Register Kinderopvang (LRK) toe te wijzen. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 

 

In het hoofdstuk ‘Pedagogisch klimaat’ beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

 pedagogisch beleid; 

 pedagogische praktijk. 

 

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Pedagogisch beleid 

De inhoud van het pedagogisch beleidsplan is beoordeeld en beschrijft duidelijk hoe de houder 

zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Dit werkplan bevat ten minste een concrete beschrijving 

van de werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen. 

Deze omschrijving geeft een duidelijk beeld van de situatie na de uitbreiding van het aantal 

kindplaatsen. 

 

Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 
 

Gebruikte bronnen 

 Pedagogisch werkplan (versie juni 2022) 
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Veiligheid en gezondheid 
 

 In het hoofdstuk ‘Veiligheid en gezondheid’ beoordeelt de toezichthouder de volgende 

onderwerpen: 

 veiligheids- en gezondheidsbeleid; 

 meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. 

 

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Uit het onderzoek is gebleken dat de houder een beleid veiligheid en gezondheid heeft en omvat 

een plan van aanpak waarin in concrete termijnen is aangegeven welke maatregelen binnen welke 

termijn zijn respectievelijk worden genomen. 

 

Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarde. 
 

Gebruikte bronnen 

 Beleid veiligheid- en gezondheid (bijlage veiligheidsbeleid en gezondheidsbeleid 2022) 
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Accommodatie 
 

In het hoofdstuk ‘Accommodatie’ beoordeelt de toezichthouder het volgende onderwerp: 

 Eisen aan ruimtes 

 

Hieronder staat de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Eisen aan ruimtes 

BSO Mikmak wil uitbreiden naar 84 kindplaatsen. Voor de BSO zijn de volgende groepsruimtes 

beschikbaar: 

Groepsruimte   Oppervlakte 

Mikmak 1 75m² 

Mikmak 2 75m² 

Mikmak 3 23m² 

Mikmak 4 85m² 

Mikmak 5 35m² 

Hal 58m² waarvan 10m² beschikbare speelruimte 

Totaal 303m² 

 

In totaal beschikt BSO Mikmak over 303m² binnenspeelruimte. Dit is voldoende voor de opvang 

van 84 kinderen. 

 

Voor het buitenspelen heeft BSO Mikmak momenteel beschikking over een zeer ruim 

buitenspeelterrein van ruim 900m². Deze biedt voldoende ruimte voor de opvang van 84 kinderen.  

In november en december van 2022 wordt nog een extra buitenspeelruimte betegeld en een 

grasveld gerealiseerd. Dit komt bij de buitenspeelruimte van 900m².  

 

De binnen- en buitenruimtes zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht.  

 

Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden.  
 

Gebruikte bronnen 

 Interview manager/ locatieverantwoordelijke 

 Observatie(s) 

 Plattegrond 

 Pedagogisch werkplan (versie juni 2022) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

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) 

 

Veiligheid en gezondheid 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is 

aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, 

teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het 

risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich 

verwezenlijken. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder c Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

Accommodatie 

 

Eisen aan ruimtes 

De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden 

opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en 

de leeftijd van de op te vangen kinderen. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum 

aanwezig kind. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum 

aanwezig kind. De buitenspeelruimte is bij voorkeur aangrenzend aan het kindercentrum. In het 

geval een buitenspeelruimte niet aangrenzend is, is deze gelegen in de directe nabijheid van het 

kindercentrum en voor kinderen toegankelijk en veilig bereikbaar. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : BSO Mikmak 

Website : http://www.kinderopvangharen.nl 

Aantal kindplaatsen : 55 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Stichting Kinderopvang Haren 

Adres houder : Waterhuizerweg 7 

Postcode en plaats : 9753 HP 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 : 9700 AN Groningen 

Telefoonnummer : 050-3674325 

Onderzoek uitgevoerd door :  M. Jonkman 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Groningen 

Adres : Postbus 7081 

Postcode en plaats : 9701 JB Groningen 

 

Planning 

Datum inspectie : 16-11-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 17-11-2022 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 17-11-2022 
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Verzenden inspectierapport naar houder : 17-11-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 17-11-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 08-12-2022 
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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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