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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd incidenteel onderzoek. 

 
Beschouwing 
BSO Heksenketel/Drakenland is gehuisvest in brede school de Octopus in Haren waar o.a. obs de 
Wissel deel van uitmaakt en het centrum voor Jeugd en Gezin. De BSO maakt gebruik van een 
drietal groepsruimtes op de benedenverdieping. Een groepsruimte van de Heksenketel (jongste 
kinderen tot 8 jaar), wordt gedeeld met het consultatiebureau, en kan middels schuifdeuren in 
twee delen worden gesplitst. De andere stamgroep van de Heksenketel (jongste kinderen) wordt 
opgevangen in het handenarbeidlokaal. De stamgroep Drakenland van de oudste kinderen (8+) is 
gehuisvest in een klaslokaal achter in de gang. En verder maakt de BSO gebruik van de aula en 
gymzaal van de school. 
De BSO maakt tevens gebruik van de buitenspeelruimte van de school. 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. 
  
Inspectiegeschiedenis: 
Het vorig jaarlijks inspectie onderzoek heeft plaatsgevonden op 07-06-2017. Er werd volledig 
voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 
  
Bevindingen huidige inspectie: 
Op 28-11-2017 heeft een incidenteel onderzoek plaatsgevonden naar gebruik van een nieuwe 
groepsruimte. 
Er wordt volledig voldaan aan de getoetste wettelijk voorwaarden. 

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
 

 



 

4 van 7 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang incidenteel onderzoek 17-11-2017 

BSO Heksenketel / Drakenland te Haren Gn 

 

Observaties en bevindingen 

 

Accommodatie en inrichting 

 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'accommodatie en inrichting'. 
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. 
  
 
Binnenruimte 
 
Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste groepsruimte. Per aanwezig kind in het 
kindercentrum is er ten minste 3,5 m² binnenspeelruimte beschikbaar. 
  
Beschikbare ruimtes Heksenketel: 
  
- groepsruimte 1 (consultatiebureau): 48 m2 
- groepsruimte 2 (handenarbeidlokaal): 49 m2 
- centrale hal en speellokaal: 145 m2 + 83 m2= 228 m2 
- extra lokaal benedenverdieping: 56 m2  
 
Totale oppervlakte= 381 m2 
  
De bestaande binnenspeelruimte heeft verschillende speelhoeken en is passend ingericht in 
overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen. 
  
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Observaties (foto's van nieuwe ruimte) 
 Plattegrond 
 Pedagogisch werkplan (07-11-2017) 
- RIVG 16-11-2017 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Accommodatie en inrichting 

Binnenruimte 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² passend ingerichte binnenspeelruimte 
beschikbaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op 
te vangen kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : BSO Heksenketel / Drakenland 
Website : http://www.kinderopvangharen.nl 
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 :  José van  Rossum 

Nathalie Kappen 
 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Haren 
Adres : Postbus 21 
Postcode en plaats : 9750AA HAREN GN 
 
Planning 
Datum inspectie : 17-11-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 14-12-2017 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 21-12-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 22-12-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 22-12-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 12-01-2018 
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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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