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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.
In dit inspectierapport zijn niet alle items beoordeeld, omdat er sprake is van risicogestuurd
toezicht (RGT). Met behulp van het model risicoprofiel zijn de inspectieactiviteiten bepaald. Deze
inspectieactiviteiten richten zich primair op de kwaliteit van de dagelijkse praktijk, aangevuld met
aandachtspunten uit vorige inspecties en nieuwe wetgeving.
Beschouwing
Algemeen
Buitenschoolse opvang Marlon is een particuliere buitenschoolse opvang met 40 kindplaatsen. De
BSO is gevestigd in basisschool De Iemenhof in Schoonebeek. De houder is tevens beroepskracht
en werkt bijna alle dagen op de groep.
Inspectiegeschiedenis
2014 onderzoek na registratie, geen handhaving
2015 advies tot handhaven op het onderdeel personeel en groepen en verklaring omtrent het
gedrag.
2016 Incidenteel onderzoek i.v.m. uitbreiding kindplaatsen van 30 naar 40
2016 jaarlijks onderzoek, geen handhaving
Bevindingen
De houder was aanwezig en heeft tijdens de inspectie vragen beantwoord en de toezichthouder van
informatie te voorzien.
Bevindingen op hoofdlijnen
Buitenschoolse opvang Marlon voldoet aan alle geïnspecteerde eisen uit de Wet Kinderopvang en
kwaliteitseisen Peuterspeelzalen (WKO).

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Inleiding:
Binnen dit domein zijn de volgende competenties geobserveerd en beoordeeld:

De koppeling van het handelen in de praktijk van het pedagogische beleid

emotionele veiligheid;

persoonlijke competentie;

sociale competentie;

overdracht van normen en waarden.
Het handelen van de beroepskrachten met betrekking tot de vier pedagogische basisdoelen wordt
beschreven aan de hand van observatie-items uit het Veldinstrument observatie kindercentrum.

Pedagogische praktijk
Op BSO Marlon wordt gewerkt met 4 vaste beroepskrachten. Tijdens de inspectie was de houder,
die iedere dag aanwezig is, samen met twee beroepskrachten aan het werk. De kinderen hebben
altijd bekende gezichten om zich heen. Er komen kinderen van 2 verschillende scholen naar deze
BSO. De school waarin deze BSO gevestigd is, De Iemenhof, werkt met een continu rooster. De
andere school, De Oliebron, niet. Daarom is er gekozen voor 2 eet- en drink momenten.
Er is geobserveerd tijdens het eerste eet en drinkmoment en tijdens het vrije spel buiten. Op basis
van deze observaties constateert de toezichthouder dat er zorg wordt gedragen voor het
waarborgen van de emotionele veiligheid van de kinderen, het stimuleren van de persoonlijke en
sociale competenties van de kinderen en de overdracht van normen en waarden. Hierna zijn enkele
voorbeelden beschreven waarop dit oordeel is gebaseerd.
Als de kinderen binnenkomen, staan de bekers op de twee tafels. Ze kiezen een plek en gaan
zitten. Een van de drie aanwezige beroepskrachten gaat rond met 2 kannen met limonade. De
kinderen kunnen een smaak kiezen. Op iedere tafel staat een schaal met fruit. Ondertussen praten
de kinderen op rustige toon met elkaar en met de beroepskracht over de dingen van de dag. De
medewerkers gaan in op de verhalen die de kinderen vertellen. Ze zorgt er voor dat alle kinderen
de gelegenheid krijgen om wat te vertellen. Dan neemt de houder het woord: "Eet en drink
smakelijk allemaal". De houder legt de kinderen steeds duidelijk uit wat ze gaat doen zodat de
kinderen weten waar ze aan toe zijn.
Na het fruit en de 1e ronde drinken krijgen de kinderen een koekje. De houder zegt: "Jullie weten
wat de afspraak is, 2 kleine koekjes of 1 grote, en wachten met eten tot iedereen iets heeft". De
sfeer is ontspannen en rustig. De medewerkers kennen alle kinderen bij naam. Ondertussen
wordt het fruit voor de volgende groep klaargemaakt.
Als iedereen klaar is met eten krijgen de kinderen een doekje om hun handen schoon te maken,
ook de tafels worden schoon gemaakt. De houder: Als jullie allemaal klaar zijn mogen jullie het
doekje in de prullenbak gooien, je jas halen en hier komen staan.
Dan gaan ze gezamenlijk via de hal naar buiten. In de hal staat een grote doos met
buitenspeelmateriaal van de school. De BSO kinderen mogen daar gebruik van maken en sommige
kinderen kiezen iets uit. Buiten verdelen zij zich over het schoolplein. Regelmatig komt een kind
naar de houder om iets te vertellen of te vragen of het naar het toilet mag. Kinderen voelen zich
zichtbaar op hun gemak, ze voelen zich vrij om vragen te stellen en verhalen te vertellen.
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Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke

Observaties

Pedagogisch beleidsplan
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Personeel en groepen
Inleiding
Binnen dit domein zijn de beroepskrachten gecontroleerd op een passende beroepskwalificatie en
een geldige verklaring omtrent het gedrag (VOG).
De beroepskracht-kindratio (BKR) en de stamgroepen zijn gecontroleerd door middel van roosters,
plaatsingslijsten en presentielijsten. Beoordeeld is of de praktijk met de theorie overeenkomt.

Verklaring omtrent het gedrag
De verklaringen omtrent het gedrag van de 4 beroepskrachten zijn ingezien tijdens de inspectie en
voldoen aan de voorwaarden.
Er wordt voldaan aan de wettelijke voorwaarden.

Passende beroepskwalificatie
De diploma's van de 4 beroepskrachten zijn ingezien tijdens de inspectie en voldoen aan de
voorwaarden.
Er wordt voldaan aan de wettelijke voorwaarden.

Opvang in groepen
Buitenschoolse opvang Marlon werkt met twee basisgroepen van maximaal 20 kinderen. Er wordt
gebruik gemaakt van twee verschillende ruimten, een schoollokaal en het speellokaal.
De kinderen komen van twee verschillende scholen met verschillende eindtijden. Om die reden
vindt het eet/drinkmoment plaats met de kinderen van de eigen school. Daarna komen de kinderen
in hun eigen basisgroep. De twee groepen zijn ingedeeld op basis van de leeftijd van de kinderen.
Er wordt voldaan aan de wettelijke eisen.

Beroepskracht-kindratio
Op het moment van inspectie werd voldaan aan de beroepskracht-kindratio.
De roosters en kindplanningen vanaf de start van het nieuwe schooljaar waren op locatie
aanwezig. Uit de lijsten van week 38 en 39 die op locatie zijn ingezien blijkt uit dat er in die weken
wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio.
Tijdens het ophalen van kinderen werd tijdelijk afgeweken van de BKR. De helft van het vereiste
aantal beroepskrachten wat op dat moment aanwezig.
Er wordt voldaan aan de wettelijke eisen.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke

Observaties

Verklaringen omtrent het gedrag

Diploma's beroepskrachten
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Presentielijsten
Personeelsrooster
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogische praktijk
De houder draagt zorg voor uitvoering van het vastgestelde pedagogisch beleidsplan.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 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 vanaf 1 maart
2013.
(art 1.50 lid 3 en 3.8g 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 bij aanvang van de werkzaamheden
niet ouder dan twee maanden.
(art 1.50 lid 4 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)

9 van 11
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 02-10-2017
BSO Marlon te Schoonebeek

Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Aantal kindplaatsen

: BSO Marlon
: 40

Gegevens houder
Naam houder
Website
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

:
:
:
:

M.M. Homan
www@bsomarlon.nl
58691634
Ja

Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Onderzoek uitgevoerd door

:
:
:
:
:

GGD Drenthe
Postbus 144
9400AC ASSEN
0592-306300
Carolien Dix

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Emmen
: Postbus 30001
: 7800RA EMMEN

Gegevens toezicht

Planning
Datum inspectie
Opstellen concept inspectierapport
Zienswijze houder
Vaststelling inspectierapport
Verzenden inspectierapport naar houder
Verzenden inspectierapport naar
gemeente
Openbaar maken inspectierapport

:
:
:
:
:
:

02-10-2017
09-10-2017
10-10-2017
11-10-2017
12-10-2017
12-10-2017

: 12-10-2017
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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 op dinsdag 10 oktober 2017 per mail aangegeven akkoord te zijn met de inhoud
van het rapport.
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