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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een aangekondigd incidenteel onderzoek. 
 

Beschouwing 
BSO Poppejans is gevestigd in het speellokaal van OBS De Driebond in de wijk Ruischerbrug te 
Groningen. Er worden maximaal 42 kinderen opgevangen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. BSO 
Poppejans is onderdeel van kinderopvang Poppejans. Op dezelfde locatie is tevens een 
kinderdagverblijf (peuteropvang) gevestigd. Naast deze BSO en peuteropvang biedt kinderopvang 
Poppejans opvang aan baby's aan de Gerststraat 32 en aan de oudste peuters aan de Woldweg 
41.  
De houder heeft een verzoek tot wijziging kindplaatsen gedaan voor zowel de BSO als het KDV op 
deze locatie. Er wordt naast een tweede peutergroep op het KDV ook een gecombineerde groep 
(KDV/BSO) gestart. In deze groep worden maximaal 16 kinderen van 3 t/m 6 jaar opgevangen. De 
oudste peuters (KDV kinderen) kunnen hierin meer uitdaging vinden. Voor de jongste kleuters 
(BSO kinderen) biedt dit een meer kleinschalige en rustige omgeving. 
 
Inspectiegeschiedenis: 
Het vorig jaarlijks inspectie onderzoek heeft plaatsgevonden op 12-02-2019. Omdat er tijdens dit 
bezoek tekortkomingen werden geconstateerd heeft op 18-06-2019 een nader onderzoek 
plaatsgevonden. Er waren geen tekortkomingen meer en er werd weer volledig voldaan aan de 
getoetste wettelijke voorwaarden. 
Het voorgaande jaarlijks inspectie onderzoek heeft plaatsgevonden op 13-03-2018. Omdat er 
tijdens dit bezoek tekortkomingen werden geconstateerd heeft op 25-09-2018 een nader 
onderzoek plaatsgevonden. Uit dit onderzoek bleek dat de tekortkomingen waren opgelost en er 
werd voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 
Tijdens het jaarlijks inspectie onderzoek van 04-09-2017 werd voldaan aan de getoetste wettelijke 
voorwaarden. 
 
Bevindingen huidige inspectie: 
Op 14-08-2019 heeft er op verzoek van de gemeente Groningen een incidenteel onderzoek 
plaatsgevonden naar aanleiding van het verzoek tot uitbreiding kindplaatsen. Er is navraag gedaan 
bij de houder over de (motivatie van de) gewenste uitbreiding, het oppervlakte van de te 
gebruiken ruimte is beoordeeld, evenals een aangepast pedagogisch beleid. Er wordt voldaan aan 
de getoetste wettelijke voorwaarden. 
 

Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om het verzoek tot wijziging van gegevens in het Landelijk 
Register Kinderopvang (LRK) toe te wijzen. 
 
KDV en BSO Poppejans aan de Woldweg 7 te Groningen wil een extra peutergroep (16 
kindplaatsen KDV) en een gecombineerde groep (8 kindplaatsen KDV en 8 kindplaatsen BSO) 
starten. Daarom wordt verzocht de BSO voor 50 kindplaatsen te registreren en het KDV voor 40 
kindplaatsen. 
 
De gecombineerde groep zal binnen de jaarlijkse onderzoeken bij het KDV beoordeeld worden, 
hiervoor gelden namelijk de voorwaarden van het kinderdagverblijf. 
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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. 
  
 

Wijzigingen 

De houder heeft er zorg voor gedragen alle gegevens door te geven aan de gemeente die nodig 
zijn voor een correcte registratie van het kindercentrum. De houder doet bij elke wijziging in de 
daartoe aangewezen gegevens onverwijld mededeling aan het college, nadat deze wijziging hem 
bekend is geworden. 
 
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarde. 
 

Gebruikte bronnen 

 Vragenlijst houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Wijziging buitenschoolse opvang  
 
 
 

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 

De houder heeft voor de wijziging in opvang een aangepast pedagogisch beleid opgesteld. De 
houder van het kindercentrum draagt er zorg voor dat er conform het pedagogisch beleidsplan 
wordt gehandeld. 
 
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarde. 
 

Gebruikte bronnen 

 Vragenlijst houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Pedagogisch beleidsplan (juli 2019) 
 

Accommodatie 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'accommodatie'. 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. 
  
 

Eisen aan ruimtes 

Of de binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden 
opgevangen, veilig, toegankelijk en passend zijn ingericht in overeenstemming met het aantal en 
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de leeftijd van de op te vangen kinderen, wordt in het volgend jaarlijks onderzoek beoordeeld. De 
houder heeft een beeld gegeven van de plannen voor de ruimte en er mag verwacht worden dat de 
houder dit conform de voorwaarden doet. 
  
De gecombineerde groep (voor 3 t/m 6 jarigen) beschikt over een afzonderlijke vaste 
stamgroepruimte. Er worden geen kinderen opgevangen in de leeftijd tot anderhalf jaar, dus een 
slaapruimte is niet in de beoordeling meegenomen. 
 
Een kindercentrum beschikt over ten minste 3,5 m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum 
aanwezig kind en over ten minste 3 m² buitenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind. 
 
De groepsruimte voor de gecombineerde groep meet 56 m², wat voldoende is voor de opvang van 
16 kinderen. Tevens is er een speel/rustvide van 10 m² in de groepsruimte aanwezig. 
 
Het schoolplein wordt gebruikt als buitenruimte en is ruim genoeg voor de opvang van 50 BSO 
kinderen en 40 KDV Kinderen. 
 
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 
 

Gebruikte bronnen 

 Vragenlijst houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Plattegrond 
 



 

6 van 8 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang incidenteel onderzoek 14-08-2019 

Kinderopvang Poppejans te Groningen 

 

Overzicht getoetste inspectie-items 
 

Registratie, wijzigingen en administratie 
 

Wijzigingen 

De houder van een kindercentrum doet van een wijziging in de daartoe aangewezen gegevens 
onverwijld mededeling aan het college, nadat deze wijziging hem bekend is geworden. Hierbij 
verzoekt de houder de gegevens te wijzigen. 
 

(art 1.47 lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 2 en 3 Besluit landelijk register kinderopvang, register 
buitenlandse kinderopvang en personenregister 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) 

 

Accommodatie 
 

Eisen aan ruimtes 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum 
aanwezig kind. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum 
aanwezig kind. De buitenspeelruimte is bij voorkeur aangrenzend aan het kindercentrum. In het 
geval een buitenspeelruimte niet aangrenzend is, is deze gelegen in de directe nabijheid van het 
kindercentrum en voor kinderen toegankelijk en veilig bereikbaar. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kinderopvang Poppejans 
Website : http://www.kinderopvang-poppejans.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000002073800 
Aantal kindplaatsen : 42 
 

Gegevens houder 
Naam houder : Jeanet Tjoelker 
Website : www.thuishuis.info 
KvK nummer : 02073800 
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 :  N.A. Kappen 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Groningen 
Adres : Postbus 7081 
Postcode en plaats : 9701JB Groningen 
 

Planning 
Datum inspectie : 14-08-2019 
Opstellen concept inspectierapport : 21-08-2019 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 22-08-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 23-08-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 23-08-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 13-09-2019 
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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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