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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een onaangekondigd nader onderzoek. 
 

Beschouwing 
BSO Gerardus Majella zit gevestigd in de basisschool St. Gerardus Majellaschool. De opvang op 
deze locatie vindt plaats in een combinatie groep van 2-13 jarigen met maximaal 16 kindplaatsen. 
Hiernaast is nog een peuteropvanggroep Koala 2-4 jarigen met maximaal 16 kindplaatsen. 
 
Inspectiegeschiedenis 
Naar aanleiding van de melding voor opname in het register kinderopvang is er een voorinspectie 
uitgevoerd op 8-1-2019 bij BSO Gerardus Majella te Hoogezand. Locatie BSO Gerardus Majella is 
opgenomen in het landelijke register kinderopvang voor 20 kindplaatsen. 
De bevindingen van dit onderzoek staan los van de gebruikersvergunning die de brandweer met 
betrekking tot de brandveiligheid of bouw en woningtoezicht met betrekking tot het bouwbesluit 
afgeeft indien dit van toepassing is op de situatie. 
 
Op 20-5-2019 heeft een onderzoek na registratie plaatsgevonden. Er waren tekortkomingen 
geconstateerd in de domeinen 'administratie', 'pedagogisch klimaat' en 'ouderrecht'.  
 
Bevindingen huidige inspectie 
Op verzoek van de gemeente heeft er een nader onderzoek plaatsgevonden op de voorwaarden 
waaraan niet werd voldaan tijdens het vorig onderzoek. 
 
Tijdens dit onderzoek zijn er geen tekortkomingen meer. De houder heeft de tekortkomingen goed 
en snel opgepakt. Hiermee voldoet de BSO Gerardus Majella aan de getoetste voorwaarden. 
 
Gezien dat de samenstelling van de groep van buitenschoolse opvang (4-12) is veranderd in een 
combinatie groep (2-12), graag het aantal kindplaatsen in het landelijk register 
kinderopvang aanpassen. 
 
Het integraal kindcentrum St. Gerardus Majella heeft 1 peutergroep 2-4 jarigen met maximaal 16 
kindplaatsen en 1 combinatiegroep van 2-12 jarigen met maximaal 16 kindplaatsen. 
 
De buitenschoolse opvang voor 8 kindplaatsen en het kinderdagverblijf voor 24 kindplaatsen in het 
landelijk register kinderopvang opnemen. 
 
 

Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
Gezien dat de samenstelling van de groep van buitenschoolse opvang (4-12) is veranderd in een 
combinatie groep (2-12), graag het aantal kindplaatsen in het landelijk register 
kinderopvang aanpassen. 
  
De buitenschoolse opvang voor 8 kindplaatsen en het kinderdagverblijf voor 24 kindplaatsen in het 
landelijk register kinderopvang opnemen. 
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Observaties en bevindingen 
 
 

Registratie, wijzigingen en administratie 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'Registratie, wijzigingen en 
administratie'. 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. 
  
 

Administratie 

De kinderopvang geschiedt op basis van een schriftelijke overeenkomst tussen de houder van een 
kindercentrum en de ouder. 
 
Op 8-10-2019 heeft de locatieverantwoordelijke een email gestuurd, waarin is aangegeven dat op 
de locatie ondertekend exemplaren 'toestemming ouders voor opvang in een combinatiegroep 2 tot 
13 jaar' van ouders liggen. 
 
Op 16-10-2019 heeft de toezichthouder de locatie bezocht en de ondertekende formulieren 
ingezien. 
 
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview (Pedagogisch medewerkers) 
 Schriftelijke overeenkomst(en) (Toestemming ouders opvang in een combinatiegroep 2-13 

jaar) 
 

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. 
  
 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van het kindercentrum 
draagt er zorg voor dat er conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 
 
Uit observatie (1-10-2019) en interview met de pedagogisch medewerker blijkt dat er conform de 
herziende versie van het pedagogisch werkplan. Hierin staat beschreven dat er met een 
combinatiegroep 2-12 jarigen wordt gewerkt. 
 
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarde. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview (Pedagogisch medewerkers) 
 Observatie(s) 
 Website 
 Pedagogisch werkplan (Integraal kindcentrum, St. Gerardus Majella) 
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Ouderrecht 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'ouderrecht'. 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. 
  
 

Informatie 

De houder informeert de ouders en eenieder die daarom verzoekt over het te voeren beleid door 
middel van onder andere een website. Hierop is ook het pedagogisch beleidsplan te vinden. 
 
Hiernaast informeert de houder ouders en personeel over het meest recente inspectierapport. 
Het inspectierapport is inzichtelijk op de website. 
 
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview (Pedagogisch medewerkers) 
 Website 
 Pedagogisch werkplan (Integraal kindcentrum, St. Gerardus Majella) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 
 

Registratie, wijzigingen en administratie 
 

Administratie 

Kinderopvang geschiedt op basis van een schriftelijke overeenkomst tussen de houder van een 
kindercentrum en de ouder. 
 

(art 1.52 Wet kinderopvang) 

 

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

 

Ouderrecht 
 

Informatie 

De houder van een kindercentrum informeert ouders en personeel over het inspectierapport door 
het zo spoedig mogelijk na ontvangst op de eigen website te plaatsen op een gemakkelijk vindbare 
plaats. Indien geen website aanwezig is legt de houder een afschrift van het inspectierapport ter 
inzage op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats. 
 

(art 1.54 lid 2 en 3 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : BSO Gerardus Marjella 
Aantal kindplaatsen : 20 
 

Gegevens houder 
Naam houder : Stichting Tamariki 
Adres houder : Postbus 12 
Postcode en plaats : 9665ZG Oude Pekela 
Website : www.tamariki.nl 
KvK nummer : 60317078 
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 :  E. Vink 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Midden-Groningen 
Adres : Postbus 75 
Postcode en plaats : 9600AB Hoogezand 
 

Planning 
Datum inspectie : 01-10-2019 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 31-10-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 01-11-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 01-11-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 22-11-2019 
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