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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd nader onderzoek. 
Naar aanleiding van tekortkomingen tijdens het laatste onderzoek (dd 22 april 2015) en de 
daaruitvolgende opdracht van de gemeente (brief dd. 28 mei 2015) heeft de toezichthouder 
kinderopvang een nader onderzoek uitgevoerd. 

 
Beschouwing 
In dit onderzoek zijn de voorwaarden opnieuw beoordeeld die tijdens het jaarlijks onderzoek niet 
voldeden. 
  
De houder voldoet nu op alle punten. 
  
Hiermee wordt voldaan aan de gestelde eisen uit de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen 

Peuterspeelzalen (WKO). 

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Personeel en groepen 

 
Tijdens het jaarlijks onderzoek bleek dat de houder op een aantal punten niet voldeed. 
Een VOG van een stagiaire was niet voldoende en er was een beroepskracht te weinig in gezet 
tijdens de Voorschoolse Opvang. 
Deze voorwaarden zijn tijdens deze inspectie opnieuw beoordeeld. 

  
 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
De houder heeft na de inspectie in april direct actie ondernomen en contact opgenomen met de 
stagiaire en de school. Er is afgesproken dat de stagiaire zou stoppen met de stage, omdat de 
stage nog erg kort was. 

Op dit moment zijn er geen stagiaires in dienst. 
  
Hiermee wordt voldaan aan de gestelde eisen. 
 
 
Beroepskracht-kindratio 
 

De roosters van de Voor- en Naschoolse Opvang van week 36 en 37 zijn beoordeeld en voldoende 
bevonden. 
  
Hiermee wordt voldaan aan de gestelde eisen. 
 
Gebruikte bronnen: 

  Interview anderen 
  Verklaringen omtrent het gedrag 
  Presentielijsten 
  Personeelsrooster 
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Inspectie-items 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

De verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht, 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) 

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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : BSO Marlon 

Aantal kindplaatsen : 18 
 
Gegevens houder 
Naam houder : M.M. Homan 
Website : www@bsomarlon.nl 
KvK nummer : 58691634 
 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Drenthe 
Adres : Postbus 144 

Postcode en plaats : 9400AC ASSEN 
Telefoonnummer : 0592-306300 
Onderzoek uitgevoerd door :  J Ottens 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Emmen 
Adres : Postbus 30001 
Postcode en plaats : 7800RA EMMEN 
 

Planning 
Datum inspectie : 10-09-2015 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 24-09-2015 
Verzenden inspectierapport naar houder : 24-09-2015 
Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 24-09-2015 

Openbaar maken inspectierapport : 24-09-2015 
 
 

 


