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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een onaangekondigd jaarlijks 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 van het jaarlijks onderzoek op 23-11-2022: 

Bij de volgende hoofdstukken is aan de beoordeelde kwaliteitseisen voldaan: 

 

 pedagogisch klimaat; 

 personeel en groepen; 

 

In het rapport licht de toezichthouder dit verder toe. 

 

Algemene kenmerken 

De BSO van Kinderopvang Het Hogeland is gevestigd aan de Regnerus Praediniusstraat in Winsum 

en biedt hier opvang aan maximaal 20 kinderen van 4-13 jaar. De BSO heeft verschillende ruimtes 

tot haar beschikking, een ruimte waar gegeten wordt en verschillende kamers waar gespeeld kan 

worden. Aangrenzend aan het gebouw kan buiten gespeeld worden. In hetzelfde gebouw biedt 

Kinderopvang Het Hogeland dagopvang aan, aan maximaal 24 kinderen van 0-4 jaar oud.  

 

Onderzoeksgeschiedenis 

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

volgt een overzicht van de meest recente onderzoeken: 

 

 Het vorig jaarlijks onderzoek heeft plaatsgevonden op 14-10-2020. Er werd volledig voldaan 

aan de getoetste wettelijke voorwaarden.  

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 

 

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

 

 pedagogisch beleid; 

 

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

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan waarin de visie en de werkwijze 

binnen het kindercentrum wordt beschreven. 

 

Er heeft een observatie plaatsgevonden op woensdag middag. Er waren 10 kinderen aanwezig en 1 

beroepskracht. De kinderen kwamen net uit school en de beroepskracht bereid het tafelmoment 

voor. Wanneer de kinderen aan tafel zitten met wat te eten en drinken heeft de beroepskracht 

verschillende gesprekken met alle kinderen. Ook worden de kinderen gestimuleerd om naar elkaar 

te luisteren en met elkaar te praten. Na het tafelmoment worden de kinderen vrij gelaten om te 

spelen en mogen ze kiezen of ze mee willen doen met de activiteit die de beroepskracht heeft 

voorbereid. Er hangt een ontspannen en gezellige sfeer. De kinderen zijn zichtbaar op hun gemak. 

 

Uit het onderzoek is gebleken dat de houder er zorg voor draagt dat er conform het pedagogisch 

beleidsplan wordt gehandeld en er verantwoorde kinderopvang wordt geboden volgens de vier 

pedagogische basisdoelen. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview anders namelijk: (beroepskracht) 

 Observatie(s) (23-11-2022) 

 Website 

 Pedagogisch beleidsplan 
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Personeel en groepen 
 

 In het hoofdstuk ‘Personeel en groepen’ beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

 

 verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang; 

 opleidingseisen; 

 aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires; 

 stabiliteit van de opvang voor kinderen; 

 

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

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Uit het personenregister kinderopvang is gebleken dat alle beroepskrachten, stagiaires, vrijwilligers 

en structureel aanwezigen zijn ingeschreven in het personenregister kinderopvang en beschikken 

over een geldige verklaring omtrent het gedrag. Eenieder is tevens gekoppeld aan de houder. 

 

Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 

Opleidingseisen 

Uit een steekproef is gebleken dat de beroepskrachten beschikken over een voor de 

werkzaamheden passende beroepskwalificatie overeenkomstig de meest recent aangevangen cao 

Kinderopvang. 

 

Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 

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

stagiaires 

Uit de aangeleverde personeelsroosters en de presentielijsten is gebleken dat er voldoende 

beroepskrachten worden ingezet op het aantal aanwezige kinderen (beroepskracht-kindratio). 

 

Tevens is gebleken dat het kindercentrum de drie-uursregeling op de juiste wijze inzet, zoals 

omschreven in het pedagogisch beleidsplan. 

 

De inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs geschiedt overeenkomstig de voorwaarden 

opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

 

Indien er één beroepskracht aanwezig is, is tevens een volwassene beschikbaar die telefonisch 

bereikbaar is en binnen vijftien minuten aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit. 

 

Wanneer er één beroepskracht aanwezig is terwijl er wordt afgeweken van de beroepskracht-

kindratio, is er altijd een andere volwassene ín het kindercentrum aanwezig. 

 

Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Uit het onderzoek is gebleken dat er een stamgroep op deze locatie is van maximaal 20 kinderen 

van 4-13 jaar oud. 
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De houder van een kindercentrum deelt de ouders en het kind mee tot welke  basisgroep het kind 

behoort en welke beroepskracht(en) op welke dag aan de desbetreffende basisgroep zijn 

toegewezen. 

 

Uit het onderzoek is gebleken dat aan ieder kind een mentor wordt toegewezen. De mentor, tevens 

beroepskracht van het kind, bespreekt indien wenselijk de ontwikkeling van het kind periodiek met 

de ouders en is het aanspreekpunt voor ouders. 

 

Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder 

 Interview anders namelijk: (beroepskracht) 

 Observatie(s) (23-11-2022) 

 Personenregister Kinderopvang 

 Website 

 Diploma/kwalificatie beroepskrachten 

 Presentielijsten (week 45, 46 en 47) 

 Personeelsrooster (week 45, 46 en 47) 

 Pedagogisch beleidsplan 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum 

draagt er zorg voor dat in de buitenschoolse opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt 

gehandeld. 

(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Personeel en groepen 

 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 

a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 

b. de participerende ouder; 

c. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 

uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een 

onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden 

opgevangen; 

d. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 

opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen worden opgevangen; 

e. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 

de kinderen die worden opgevangen; 

f. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd 

hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn 

of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 

 

Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a to t en met f 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

 

Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het 

personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder van een kindercentrum kan de 

persoon zijn werkzaamheden aanvangen. 

(art 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

 
 

Opleidingseisen 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 

aangevangen cao Kinderopvang. 

Een beroepskracht meertalige buitenschoolse opvang beschikt daarbij over een bewijsstuk waaruit 

blijkt dat hij de Duitse, Engelse of Franse taal voor de deelvaardigheden gesprekken voeren, lezen, 

luisteren en spreken beheerst op ten minste niveau B2 van het Europees Re ferentiekader (ERK) 

voor talen. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 1, 2 en 19a Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 

lid 1 Regeling Wet kinderopvang) 
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Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleid ing 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 

de rekenregels. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2, 3, 4, 8 en bijlage 1 onderdeel b 

en c Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9c Regeling Wet kinderopvang) 

 

Gedurende de uren dat voor en na de dagelijkse schooltijd alsmede gedurende vrije middagen van 

de basisschool voor ten hoogste een half uur per dag minder beroepskrachten worden ingezet, of 

indien conform het pedagogisch beleidsplan minder beroepskrachten worden ingezet, wordt ten 

minste de helft van het benodigde aantal beroepskrachten ingezet. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder a en 16 lid 4 Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

De inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs geschiedt overeenkomstig de voorwaarden 

opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

Bij het bepalen van de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs wordt rekening 

gehouden met de opleidingsfase waarin zij zich op dat moment bevinden. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2, 7 en 8 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9c Regeling 

Wet kinderopvang) 

 

Indien de inzet van het aantal in te zetten beroepskrachten als bedoeld in art 16 lid 2 Besluit 

kwaliteit kinderopvang ertoe leidt dat in het kindercentrum slechts één beroepskracht aanwezig is, 

is tevens een volwassene beschikbaar die telefonisch bereikbaar is en die binnen vijftien minuten in 

het kindercentrum aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit.  

De houder van een kindercentrum informeert de bij het kindercentrum werkzame personen over de 

naam en het telefoonnummer van deze persoon. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 16 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Indien de afwijkende inzet van het aantal beroepskrachten, als bedoeld in artikel 16 lid 4 Besluit 

kwaliteit kinderopvang, ertoe leidt dat slechts één beroepskracht op het kindercentrum wordt 

ingezet, is ter ondersteuning van deze beroepskracht ten minste één andere volwassene in het 

kindercentrum aanwezig. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 16 lid 6 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij buitenschoolse opvang vindt de opvang plaats in basisgroepen. Een kind wordt opgevangen in 

één basisgroep. De maximale grootte van de basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in 

bijlage 1, onderdeel b van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en 

bespreekt, indien wenselijk, de ontwikkeling van het kind met de ouders. Tevens is de mentor voor 

de ouders en het kind aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het 

kind. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 18 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : BSO Het Hogeland 

Vestigingsnummer KvK : 000071649360 

Aantal kindplaatsen : 20 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Kinderopvang Het Hogeland B.V. 

Adres houder : Ticheldobben 7 

Postcode en plaats : 9791 CZ Ten Boer 

KvK nummer : 80795153 

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. Elkerbout 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Het Hogeland 

Adres : Postbus 26 

Postcode en plaats : 9980 AA Uithuizen 

 

Planning 

Datum inspectie : 23-11-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 06-12-2022 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 20-12-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 21-12-2022 
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Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 21-12-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 11-01-2023 
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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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