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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 jaarlijks onderzoek. 
Het 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. 

 
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 grote 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 vorige jaarlijkse inspectie onderzoek heeft plaatsgevonden op 07-07-2016.   
Er werd volledig voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 
 
Bevindingen huidige inspectie: 
Op 27-06-2017 heeft opnieuw een jaarlijks inspectie onderzoek plaatsgevonden. 
Er wordt volledig voldaan aan de getoetste wettelijk voorwaarden. 
 

 
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  
Energie en sfeer: 
Er is een aangename sfeer in de groep. De meeste kinderen tonen in hun gedrag dat ze zich op 
hun gemak voelen.  
Kinderen laten hun emoties zien, zowel in positieve zin (blij, tevreden, nieuwsgierig, enthousiast) 
als in negatieve zin (boos, verdrietig). De emoties zijn passend bij de situatie. 
De stamgroepen zitten bij elkaar aan tafel in een groepsruimte omdat een kind trakteert omdat het 
weg gaat van de bso. De pedagogisch medewerker zegt:'He, wat jammer!'. Het kind vertelt dat ze 
er een tijdje weer terugkomt bij de bso. De beroepskrachten uiten hun blijdschap hierover en het 
kind verwoordt haar eigen gevoelens. 
  
Persoonlijke competentie 
Autonomie: 
De beroepskrachten geven de kinderen passende uitleg, aanwijzingen en correcties. 
Zij geven het kind daarbij autonomie om zelf te kiezen of mee te denken. 
Als er lollies worden uitgedeeld zegt de beroepskracht:'Misschien moeten we nu nog even iets 
vertellen over het eten van een lollie. Je moet namelijk blijven zitten tot de lollie op is'. Een kind 
reageert:'Dat zegt mijn moeder ook altijd'. De pedagogisch medewerker vraagt:'Waarom is dat 
denk je?'. Het kind antwoordt:'Omdat het gevaarlijk is'.   
  
Sociale competentie  
Participatie: 
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. 
Een kind geeft het papiertje van de lollie aan de pedagogisch medewerker. Ze zegt:'Die mag je in 
de prullenbak gooien'. En tegen een ander kind:'Jij mag je beker meenemen en wegzetten bij de 
afwas'. En daarna:'Dank je wel'.  
  
Overdracht van normen en waarden 
Eenduidig handelen: 
Beroepskrachten hanteren de afspraken, regels en omgangsvormen op eenduidige en consequente 
wijze. Daarbij blijven zij rekening houden met de situatie; hun optreden sluit aan bij gedrag en 
behoefte van individuele kinderen.  



 

5 van 10 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 27-06-2017 

BSO Heksenketel / Drakenland te Haren Gn 

Als een kind toch met een lollie rondloopt vraagt een van de beroepskrachten:'Als je een lollie hebt 
gekozen, wat mag je dan doen'? Het kind antwoordt:'Gaan zitten'. 
  
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 (locatieveranwoordelijke) 
 Interview (beroepskrachten) 
 Observaties (tijdens tafelmoment en buiten spelen) 
 Website 
 Pedagogisch beleidsplan (versie 04-08-2015) 
 Pedagogisch werkplan (versie 09-05-2017) 
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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. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
De verklaringen omtrent het gedrag van alle personen werkzaam bij bso de Heksenketel zijn 
beoordeeld. Alle beroepskrachten en stagiaires beschikken over een geldige verklaring omtrent het 
gedrag. 
  
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 
 
 
Passende beroepskwalificatie 
 
Alle beroepskrachten werkzaam bij bso de Heksenketel beschikken over een voor de 
werkzaamheden passende beroepskwalificatie overeenkomstig de CAO Kinderopvang. 
 
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 
  
  
 
 
Opvang in groepen 
 
De opvang vindt plaats in de volgende vaste basisgroepen: 
  
- groep 1: ruimte van consultatiebureau, Heksenketel (tot 8 jr.) 
- groep 2: handenarbeidlokaal, Heksenketel (tot 8 jr.) 
- groep 3: lokaal begane grond, Drakenland (vanaf 8 jr.) 
  
Er wordt voldaan aan de getoetste 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. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (locatieveranwoordelijke) 
 Interview (beroepskrachten) 
 Observaties (tijdens tafelmoment en buiten spelen) 
 Website 
 Verklaringen omtrent het gedrag 
 Diploma's beroepskrachten 
 Arbeidscontracten 
 Presentielijsten (week 24, 25 en 26) 
 Personeelsrooster (week 24, 25 en 26) 
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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 

Verklaring omtrent het gedrag 

De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum 
exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven na 1 maart 
2013. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang 
van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee 
maanden. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger is niet ouder dan 
twee jaar. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 en 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Opvang in groepen 

De opvang vindt plaats in basisgroepen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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De basisgroep bestaat uit maximaal twintig kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot de leeftijd waarop 
het basisonderwijs voor die kinderen eindigt. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)   
OF 
De basisgroep bestaat uit maximaal dertig kinderen in de leeftijd van 8 jaar tot de leeftijd waarop 
het basisonderwijs voor die kinderen eindigt. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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) 

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) 
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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 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Haren 
Adres : Postbus 21 
Postcode en plaats : 9750AA HAREN GN 
 
Planning 
Datum inspectie : 27-06-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 18-07-2017 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 19-07-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 28-07-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 28-07-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 18-08-2017 
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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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