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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. 

Dit jaarlijks onderzoek heeft de toezichthouder uitgevoerd op basis van risicogestuurd toezicht. 

De GGD’en in Nederland werken volgens een model voor risicogestuurd toezicht. Dit doen zij om 

meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken. Uitgebreider onderzoek 

waar nodig, minder uitgebreid waar mogelijk. 

  

  

  

  

  

 

Beschouwing 

De toezichthouder concludeert dat zowel het beleid als de praktijk in orde zijn. 

  

Hieronder omschrijft de toezichthouder de algemene kenmerken van dit kindercentrum, de 

onderzoeksgeschiedenis en de bevindingen op hoofdlijnen. 

  

Algemene kenmerken  

BSO In je Sas is gevestigd in een voormalige kampeerboerderij in Siddeburen. De BSO biedt 

opvang aan in totaal 27 kindplaatsen. Naast de BSO biedt 'In je Sas' ook kinderopvang (KDV) aan. 

  

Onderzoeksgeschiedenis 

- 16-5-2019; jaarlijks inspectie onderzoek. Er waren tekortkomingen geconstateerd in de domeinen 

'Registratie, wijzigingen en administratie' en 'personeel en groepen'. 

- 26-11-2019; nader onderzoek binnen het domein 'personeel en groepen' waaraan niet werd 

voldaan tijdens het vorig jaarlijks onderzoek. Er waren twee tekortkomingen. Op verzoek van de 

gemeente werd de eerste tekortkoming meegenomen in het nader onderzoek bij het 

kinderdagverblijf. Bij dit nader onderzoek is er onderzoek gedaan naar 'stabiliteit van de opvang 

voor kinderen'. De tekortkoming is door de houder opgelost en hierdoor werd er voldaan aan de 

getoetste voorwaarden. 

- Op 29-10-2020; jaarlijks onderzoek. Er is een tekortkoming geconstateerd in het domein: 

"Personeel en groepen". Hiervoor is een herstelaanbod aangeboden. De houder heeft de 

tekortkoming opgelost en hierdoor werd er voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 

- 10-09-2021; jaarlijks onderzoek. Er werd voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden.  

  

Bevindingen op hoofdlijnen 

Op 27-06-2022 heeft opnieuw een jaarlijks inspectie onderzoek plaatsgevonden. Er wordt volledig  

voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 

 



 

 

4 van 12 

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 27-06-2022 

In je Sas te Siddeburen 

 

 

Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

  

De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder 

duidelijk hoe hij/zij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent: 

Het bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden 

en de overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft de houder onderwerpen zoals de indeling 

en grootte van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid. 

  

De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch 

beleid. 

  

Van de beoordeelde eisen staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.   

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 de BSO en op het Kinderdagverblijf.  

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. 

  

Persoonlijke competentie 

Er worden groepsactiviteiten aangeboden. Tijdens de observatie werd er een creatieve activiteit 

aangeboden en een proefje. De diversiteit aan activiteiten stimuleren de persoonlijke ontwikkeling 

van een kind.  

  

Normen en waarden 

Na het knutselwerkje mogen de kinderen even vrij spelen. Tijdens het vrije spel worden regels en 

afspraken benoemd als een kind zich niet houdt aan deze afspraken: "X, wat hadden we 

afgesproken over de zitzakken"? Het kind antwoord, waarop de beroepskracht vervolgens zegt: 

"Wil jij je daar dan ook aan houden"? 

  

Sociale competentie 

De kinderen zijn onderdeel van de groep. De activiteiten worden gezamenlijk gedaan. Knutselen, 

eten en het proefje. Tijdens het proefje zitten de kinderen in een klein kringetje om het goed te 

kunnen zien. Soms zitten ze voor elkaar en kan een ander kind het niet goed zien. Kinderen 

benoemen dit naar elkaar en de beroepskracht stuurt hier wat in door te zeggen: "Ga allemaal 

maar een stukje naar achteren zodat iedereen het kan zien". Door als groep te functioneren en 

hierin te sturen leren kinderen rekening met elkaar te houden, op elkaar te wachten.  

  

Emotionele competentie 

De beroepskrachten kennen de kinderen, er lijkt een stabiele basis te zijn. Er worden grapjes 

gemaakt en er heerst een prettige sfeer. De beroepskracht en aanwezig stagiaire lijken het 



 

 

5 van 12 

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 27-06-2022 

In je Sas te Siddeburen 

 

onderling goed te hebben. Er wordt samengewerkt, afgestemd en gelachen. Dit alles kan zorgen 

voor een veilig gevoel bij kinderen en bevordert de emotionele competentie. 

  

Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 
 

Gebruikte bronnen 

 Vragenlijst houder en/of locatieverantwoordelijke 

 Interview anders namelijk: (beroepskracht op locatie) 

 Observatie(s) (27-06-2022) 

 Pedagogisch beleidsplan (versie 2022) 
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Personeel en groepen 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

  

Binnen de buitenschoolse opvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste 

basisgroepen. Er moet voldoende personeel op elke groep zijn. Hoeveel beroepskrachten nodig 

zijn, is afhankelijk van het aantal kinderen en hun leeftijd. 

  

Elke beroepskracht moet een geldig diploma hebben en ingeschreven staan in het Personenregister 

Kinderopvang. Een pedagogisch beleidsmedewerker begeleidt de beroepskrachten in hun werk. 

  

In de basisgroepen spreken de beroepskrachten Nederlands met elkaar en met de kinderen. 

  

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Uit een steekproef is gebleken dat de beroepskrachten en stagiaires zijn ingeschreven in het 

personenregister kinderopvang en beschikken over een geldige verklaring omtrent het gedrag. Zij 

zijn tevens gekoppeld aan de houder. 

  

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. 

  

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 de volgende groepen worden opgevangen op deze locatie: 

  

BSO In je Sas, maximaal 27 kinderen van 4-12 jaar oud. 

  

Er zijn 2 basisgroepen. De kinderen die op vaste dagen komen worden geplaatst in de basisgroep 

(oranje stoelen). De kinderen die flexibel komen zitten in de 2e basisgroep (groene stoelen). De  

basisgroepen worden in dezelfde groepsruimte opgevangen. 
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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 

 Vragenlijst houder en/of locatieverantwoordelijke 

 Interview houder (27-06-2022) 

 Interview anders namelijk: (beroepskracht op locatie) 

 Observatie(s) (27-06-2022) 

 Personenregister Kinderopvang 

 Landelijk Register Kinderopvang 

 Diploma/kwalificatie beroepskrachten 

 Presentielijsten (week 23 t/m week 25) 

 Personeelsrooster (week 23 t/m week 25) 

 Pedagogisch beleidsplan (versie 2022) 

 



 

 

8 van 12 

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 27-06-2022 

In je Sas te Siddeburen 

 

 

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 tot 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) 

 
 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding 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 
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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 : In je Sas 

Website : http://www.bsoinjesas.nl 

Aantal kindplaatsen : 27 

 

Gegevens houder 

Naam houder : C.J.M.  Van Ierland 

Website : www.bsoinjesas.nl 

KvK nummer : 01136335 

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 :  S. Hendriks 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Midden-Groningen 

Adres : Postbus 75 

Postcode en plaats : 9600 AB Hoogezand 

 

Planning 

Datum inspectie : 27-06-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 14-07-2022 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 14-07-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 14-07-2022 

Verzenden inspectierapport naar : 14-07-2022 
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gemeente 

Openbaar maken inspectierapport : 04-08-2022 
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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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