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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 onderzoek na registratie. 

Dit onderzoek heeft zich gericht op alle voorwaarden die op deze locatie van toepassing zijn. 

 
Beschouwing 
BSO PPS is een nieuwe locatie die opvang biedt aan 50 kinderen van 4-8 jaar. De bso is gevestigd 

in het voormalige gebouw van Visio, direct grenzend aan het speelplein van de Peter 

Petersenschool (PPS) aan de Rummerinkhof 6A in Haren. In eerste instantie worden alle kinderen 
van Tovenaar Merlijn aan de Waterhuizerweg hier ondergebracht. Op deze locatie is asbest 

aangetroffen en het gebouw wordt momenteel gesaneerd. Alle kinderen gaan daarom tijdelijk over 
naar de nieuwe locatie bso PPS. Als het gebouw aan de Waterhuizerweg weer in gebruik kan 

worden genomen zal een deel van de bso kinderen weer terugkeren. Naar verwachting blijven ca. 

30 kinderen definitief bij bso PPS. 
De bso heeft 3 lokalen tot haar beschikking en kan daarnaast gebruik maken van de centrale hal 

en het gymlokaal. De binnenspeelruimte is passend maar nog wat sober ingericht wat aankleding 
betreft. Daarnaast beschikt de bso over een aangrenzende buitenspeelruimte die passend is 

ingericht maar waar nog wat speeltoestellen moeten worden opgeknapt of vervangen. Dit zal nog 
voor de zomervakantie gebeuren. 

Op basis van de verzamelde gegevens tijdens het onderzoek voor registratie zijn er geen bezwaren 

gevonden om te starten met de opvang van 50 kinderen in de leeftijd van 4-8 jaar. Inmiddels is de 
BSO operationeel. 

  
Tijdens het Onderzoek voor Registratie in het kader van 'Streng aan de Poort', is  het grootste 

gedeelte van de te beoordelen domeinen al geïnspecteerd en beschreven in een inspectierapport. 

Daarom worden tijdens het huidige Onderzoek na Registratie alleen nog die domeinen en items 
beoordeeld, die tijdens het vorige onderzoek nog niet aan de orde zijn gekomen. 

  

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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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. 

  
 

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. 
De kinderen komen in groepjes binnen en weten bij welke stamgroep ze horen. Ze verdelen zich na 

binnenkomst over de tafels en iedere basisgroep heeft in principe vaste pedagogische 
medewerkers. De beroepskrachten smeren crackers en de kinderen krijgen wat te drinken. Als 

iedereen klaar is mogen de kinderen van tafel en kiezen ze zelf een activiteit. Als de kinderen 

buiten gaan spelen wachten de oudste kinderen bij de deur en de jongste kinderen wachten met 
hun jas aan op de bank tot de beroepskracht er is. 

  
Persoonlijke competentie 

Aandacht: 
De beroepskrachten tonen hun betrokkenheid door met aandacht naar individuele kinderen te 

luisteren en aan te sluiten op de inhoud en reikwijdte van wat een kind vertelt. Zij houden intussen 

contact met de rest van de groep, zonder dat de persoonlijke gerichtheid op het kind hieronder 
lijdt. 

Er worden aan tafel gesprekjes gevoerd tussen de kinderen onderling en met de pedagogisch 
medewerker. Iedereen wordt hier bij betrokken en krijgt aandacht. Een kind vertelt een grapje dat 

de juf altijd maakt als kinderen niet luisteren. Het kind zegt:'Juf zegt dan, heb je je oren in bed 

gelaten?' en hij moet daar erg om lachen. De beroepskracht nodigt de andere kinderen uit hierop 
in te haken en er volgen meer grappige uitspraken van leerkrachten.  

  
Sociale competentie 

Participatie / kinderinspraak: 
Beroepskrachten betrekken de kinderen actief bij verzorgende en organisatorische taken zoals 

opruimen en dingen klaarzetten. De beroepskrachten geven de kinderen positieve feedback en 

waardering als zij zich actief betrokken en verantwoordelijk tonen. 
Als de kinderen klaar zijn met eten en drinken gooien ze hun gebruikte tissues in de prullenbak en 

zetten hun bekers op het aanrecht. Als een kind de beker van een ander kind meeneemt krijgt het 
daarvoor complimenten.  

  

Overdracht van normen en waarden 
Uitleg en instructie: 
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De beroepskrachten begeleiden (nieuwe) kinderen actief bij het leren kennen en omgaan met de 
afspraken in de groep. Zij leggen uit wat er van het kind verwacht wordt. Zij geven aan welk 

gedrag bij welke situatie hoort in termen van ‘wat er wèl mag’. 
Er is sprake van een vaste volgorde van handelingen tijdens het tafelmoment. Een kind 

vraagt tegen beter weten in:'Mag ik nu eten?'. De pedagogisch medewerker zegt: 'Nou, wat denk 
je zelf? Het kind antwoordt: 'nee'. Waarop de beroepskracht reageert:'Heeft iedereen al? Nee, nou 

dan, even wachten dus. We eten pas als iedereen heeft'. 

  
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 houder en/of locatieverantwoordelijke (contact via de mail met 

locatieverantwoordelijke) 
 Interview (beroepskrachten) 

 Observaties (tijdens binnenkomst, tafelmoment en buiten spelen) 

 Website 
 Pedagogisch beleidsplan (versie 2015) 

 Pedagogisch werkplan (revisiedatum 02-01-2017) 
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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. 

  
 

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. 
 

 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 
 

Tijdens de opvang wordt Nederlands gesproken. De documenten zijn geschreven in de Nederlandse 
taal. 

 

Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (contact via de mail met 

locatieverantwoordelijke) 
 Interview (beroepskrachten) 

 Observaties (tijdens binnenkomst, tafelmoment en buiten spelen) 
 Presentielijsten (week 14, 15 en 16) 

 Personeelsrooster (week 14, 15 en 16) 
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Veiligheid en gezondheid 

 

Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'veiligheid en gezondheid'. 

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. 

  
 

Meldcode kindermishandeling 

 
De houder heeft een Meldcode kindermishandeling vastgesteld welke voldoet aan de beschreven 

eisen. 
  

Beroepskrachten zijn op de hoogte van deze Meldcode en weten hoe zij moeten handelen. 
  

Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 

 
Gebruikte bronnen: 

 Interview (beroepskrachten) 
 Observaties (tijdens binnenkomst, tafelmoment en buiten spelen) 

 Risico-inventarisatie veiligheid (versie 2017) 

 Risico-inventarisatie gezondheid (versie 2017) 
 Actieplan veiligheid (versie 2017) 

 Actieplan gezondheid (versie 2017) 
 Meldcode kindermishandeling 
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Ouderrecht 

 

Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'ouderrecht'. 

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. 

  
 

Informatie 

 
De houder informeert de ouders over het te voeren beleid door middel van een website. Hierop is 

ook het pedagogisch werkplan te vinden. 
  

Hiernaast informeert de houder ouders en personeel over het meest recente inspectierapport. 
Het inspectierapport is inzichtelijk op de website. 

  

De houder brengt de klachtenregeling en de mogelijkheid om geschillen aan de 
geschillencommissie voor te leggen op passende wijze onder de aandacht van ouders. 

Ook brengt de houder, indien een jaarverslag klachten vereist is, het jaarverslag van het afgelopen 
jaar tijdig onder de aandacht van de ouders. 

  

Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 
 

 
Oudercommissie 

 
De houder heeft een reglement oudercommissie vastgesteld. De inhoud hiervan voldoet aan de  

wettelijke voorwaarden. 

  
De houder heeft een oudercommissie ingesteld. Deze locatie wordt voorlopig nog vertegenwoordigd 

door de oudercommissie van de Waterhuizerweg; de oorspronkelijke locatie van deze bso. Er is 1 
ouder vanuit bso PPS die zitting heeft in deze oudercommissie.  

  

Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 
 

 
Klachten en geschillen per 1 januari 2016 

 
De houder treft een regeling voor de afhandeling van klachten over: 

- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouder of kind; 

- de overeenkomst tussen de houder en de ouder. 
De regeling is schriftelijk vastgelegd en de houder handelt overeenkomstig deze regeling. 

  
De houder verklaart dat er in het betreffende jaar geen (schriftelijke) klacht van ouders is 

ingediend en/of er geen klacht bij de geschillencommissie heeft gespeeld. Er is daarom geen 

jaarverslag klachten vereist. 
  

De houder is aangesloten bij een door de minister van Veiligheid en Justitie erkende 
geschillencommissie. 

  
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 

  

 
Gebruikte bronnen: 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (contact via de mail met 
locatieverantwoordelijke) 

 Interview (beroepskrachten) 

 Reglement oudercommissie 
 Website 

 Klachtenregeling 
 Klachtenregeling oudercommissie 
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Overzicht getoetste 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 

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) 

Bij buitenschoolse opvang gedurende schooldagen kunnen ten hoogste een half uur per dag minder 

beroepskrachten ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kindratio vereist is. 
(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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Bij buitenschoolse opvang gedurende vrije dagen kunnen ten hoogste drie uur per dag minder 

beroepskrachten ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kindratio vereist is. Deze inzet 
betreft de tijd voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens de voor dat kindercentrum gebruikelijke 

middagpauze. 
(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) 

De afwijking op vrije dagen of tijdens schoolvakanties betreft maximaal anderhalf aaneengesloten 
uren voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens de voor dat kindercentrum gebruikelijke middagpauze 

gedurende maximaal twee uur aaneengesloten. 
(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) 

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) 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

De voorgeschreven voertaal wordt gebruikt. 
(art 1.55 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)   

OF 
Er wordt mede een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de herkomst van de kinderen in 

specifieke omstandigheden daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder vastgestelde 
gedragscode. 
(art 1.55 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Meldcode kindermishandeling 

De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld die ten minste de volgende 
elementen bevat: 

- een stappenplan voor het omgaan met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 

- toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen; 
- specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld; 

- specifieke aandacht voor de wijze waarop personeel moet omgaan met vertrouwelijke gegevens. 
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2a Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder handelt overeenkomstig de wettelijke meldplicht en bevordert de kennis en het gebruik 
ervan. 
(art 1.51b en 1.51c Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

 

Ouderrecht 

Informatie 

De houder informeert ouders en een ieder die daarom verzoekt over het te voeren beleid. 
(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder informeert ouders en personeel over het inspectierapport door het zo spoedig mogelijk 

na ontvangst op de eigen website te plaatsen. Indien geen website aanwezig is legt de houder een 
afschrift van het inspectierapport op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats. 
(art 1.54 lid 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder brengt de klachtenregeling, alsmede wijzigingen daarvan, op passende wijze onder de 

aandacht van ouders. 
(art 1.57b lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder brengt de mogelijkheid om geschillen aan de geschillencommissie voor te leggen op 

passende wijze onder de aandacht van ouders. 
(art 1.57c lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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De houder brengt, indien een jaarverslag klachten vereist is, het jaarverslag van het afgelopen jaar 

tijdig en op passende wijze onder de aandacht van de ouders. 
(art 1.57b lid 4, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Oudercommissie 

De houder heeft voor de oudercommissie, tenzij er op grond van artikel 1.58, tweede lid geen 

oudercommissie is ingesteld, zes maanden na registratie een reglement oudercommissie 
vastgesteld. 
(art 1.46 lid 2, 1.58 lid 2 en 1.59 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Het reglement omvat regels omtrent de wijze van kiezen, de zittingsduur en het aantal leden. 
(art 1.59 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Het reglement omvat geen regels omtrent werkwijze van de oudercommissie. 
(art 1.59 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder wijzigt het reglement na instemming van de oudercommissie. 
(art 1.59 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder stelt binnen zes maanden na de registratie een oudercommissie in. 
OF 

De verplichting tot het instellen van een oudercommissie geldt niet omdat het een kindercentrum 

betreft waar maximaal 50 kinderen worden opgevangen. De houder heeft zich aantoonbaar 
voldoende ingespannen om een oudercommissie in te stellen en biedt ouders de gelegenheid deel 

te nemen aan een oudercommissie. 
(art 1.58 lid 1, 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder en personen werkzaam bij het kindercentrum zijn geen lid. 
(art 1.58 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De leden worden gekozen uit en door de ouders. 
(art 1.58 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder stelt de oudercommissie in de gelegenheid haar eigen werkwijze te bepalen. 
(art 1.58 lid 6 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Klachten en geschillen per 1 januari 2016 

De houder treft een regeling voor de afhandeling van klachten over: 

- een gedraging van de houder of een bij de houder werkzaam persoon jegens een ouder of kind; 
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder. 
(art 1.57b lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De regeling is schriftelijk vastgelegd, voorziet er in dat de ouder de klacht schriftelijk bij de houder 

indient en dat de houder: 
- de klacht zorgvuldig onderzoekt; 

- de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling; 
- de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk wordt afgehandeld; 

- de klacht, uiterlijk zes weken na indiening bij de houder, wordt afgehandeld; 

- de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt; 
- in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn 

gerealiseerd. 
(art 1.57b lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder handelt overeenkomstig deze regeling. 
(art 1.57b lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder van een kindercentrum is aangesloten bij een door de minister van Veiligheid en Justitie 
erkende geschillencommissie voor het behandelen van: 

a) geschillen tussen houder en ouder over: 

- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouder of kind; 
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder. 

b) geschillen tussen houder en oudercommissie over de toepassing en uitvoering van het wettelijke 
adviesrecht. 
(art 1.57c lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : BSO PPS 
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 :  José van  Rossum 
 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Haren 
Adres : Postbus 21 

Postcode en plaats : 9750AA HAREN GN 
 

Planning 
Datum inspectie : 18-04-2017 

Opstellen concept inspectierapport : 25-04-2017 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 01-05-2017 

Verzenden inspectierapport naar houder : 04-05-2017 
Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 04-05-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 24-05-2017 
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