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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.
Beschouwing
Buitenschoolse opvang Bolderburen locatie Immenkorf maakt onderdeel uit van bso Bolderburen.
Naast deze bso heeft bso Bolderburen twee locaties in Sint Michielsgestel en één
locatie in Gemonde.
De bso is gehuisvest in het kindcentrum De Immenkorf te Den Dungen. In dit kindcentrum is
tevens basisschool De Fonkel en kinderdagverblijf De Teigetjes gevestigd.
Er wordt buitenschoolse opvang geboden aan maximaal 70 kinderen in de leeftijd van 4-13 jaar in
vier basisgroepen.
Inspectiegeschiedenis
Vorig jaar werd er voldaan aan de getoetste voorwaarden.
Huidige inspectie
Op dinsdagmiddag 8 november 2016 heeft een onaangekondigde inspectie plaatsgevonden. In dit
onderzoek is de nadruk gelegd op de kwaliteit van de dagelijkse praktijk, aangevuld met een
toetsing van de verklaringen omtrent het gedrag en diploma's.
Conclusie
Buitenschoolse opvang Bolderburen, locatie De Immenkorf voldoet aan de getoetste voorwaarden
van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.
De toelichting op de bevindingen van de toezichthouder kunt u lezen in het vervolg van dit rapport.
Aan het einde van dit rapport treft u een overzicht aan van de inspectie-items die zijn beoordeeld.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Binnen dit onderdeel zijn de volgende competenties geobserveerd en beoordeeld:
• Het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid.
• De mogelijkheid bieden tot de ontwikkeling van persoonlijke competenties.
• De ruimte bieden tot het ontwikkelen van sociale competenties.
• De mogelijkheid geven om normen en waarden eigen te maken.
Het kindercentrum voldoet aan de onderzochte voorwaarden van het onderdeel pedagogisch
klimaat.
Pedagogische praktijk
Tijdens de observaties van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het
Veldinstrument observatie kindercentrum (GGD GHOR Nederland/ NJI, 2015). Onderstaande
beschrijvingen zijn aan dat instrument ontleend, en tijdens het onderzoek op locatie geconstateerd.
Na de beschrijving uit het veldinstrument volgt eventueel een voorbeeld uit de waargenomen
praktijk.
De beoordeling van de pedagogische praktijk is gebaseerd op observaties in de groepen tijdens het
tafelmoment, vrij spel buiten en binnen.
Emotionele veiligheid
Als een kind zich veilig voelt, gaat het op ontdekking uit en durft het nieuwe uitdagingen aan te
gaan. Het kind ontwikkelt zelfvertrouwen en door positieve ervaringen kan een kind innerlijke groei
doormaken.
De beroepskrachten hebben een vertrouwde relatie met de kinderen.
De beroepskrachten zijn met de kinderen in gesprek. Kinderen komen ook naar de
beroepskrachten toe om iets te vertellen of te vragen. De beroepskrachten maken grapjes, hebben
oogcontact en treden bemoedigend op als een kind dat nodig heeft. De interactie tussen de
beroepskrachten en kinderen is vriendelijk en respectvol.
Persoonlijke competentie
Met het begrip ‘persoonlijke competentie’ wordt gedoeld op brede persoonskenmerken van een
kind, zoals veerkracht, zelfstandigheid en zelfvertrouwen, flexibiliteit en creativiteit. Dit stelt een
kind in staat om allerlei typen problemen adequaat aan te pakken en zich goed aan te passen aan
veranderende omstandigheden.
Kinderen hebben de mogelijkheid om (leer)ervaringen op te doen dankzij de groep, spelmateriaal,
activiteitenaanbod en inrichting.
Het grootste gedeelte van de middag bestaat uit vrij spel en gezamenlijke activiteiten. Kinderen
kunnen bijvoorbeeld buiten spelen, knutselen, een spelletje doen.
Zelfredzaamheid
Het spelmateriaal is zichtbaar en bereikbaar voor de kinderen. Ze mogen het materiaal zelf
pakken.
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Sociale competentie
Het begrip ‘sociale competentie’ omvat een scala aan sociale kennis en vaardigheden, bijvoorbeeld
zich in een ander kunnen verplaatsen, kunnen communiceren, samenwerken, anderen helpen,
conflicten voorkomen en oplossen, het ontwikkelen van sociale verantwoordelijkheid. De interactie
met leeftijdsgenoten, het deel zijn van een groep en het deelnemen aan groepsgebeurtenissen
biedt kinderen een leeromgeving voor het opdoen van sociale competenties. Het geeft kinderen
kansen om zich te ontwikkelen tot personen die goed functioneren in de samenleving.
De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in hun onderlinge interactie.
Tijdens het buiten spelen zit er een jongen op een skelter. Een ander kind wil ook op de skelter en
trekt aan het stuur. Een beroepskracht ziet dit gebeuren en zegt tegen het kind: "Je moet even
wachten. X, zit nog maar net op de skelter."
De kinderen zijn deel van de groep.
De beroepskrachten laten veel initiatief voor samenspel over aan de kinderen, maar grijpen in als
kinderen niet mee kunnen of mogen doen.
Overdracht van normen en waarden
Kinderen moeten de kans krijgen om zich de waarden en normen, de ‘cultuur’ eigen te maken van
de samenleving waarvan zij deel uitmaken. Kinderopvang biedt een breder samenleving dan het
gezin; kinderen komen in aanraking met andere aspecten van de cultuur en de diversiteit die onze
samenleving kenmerkt.
De groepssetting biedt daarom, in aanvulling op de socialisatie in het gezin, heel eigen
mogelijkheden tot socialisatie en cultuuroverdracht.
Beroepskrachten vervullen een voorbeeldfunctie in spreken en handelen.
Ze geven kinderen het goed voorbeeld van sociale vaardigheden in de omgang met andere
kinderen; ze zijn vriendelijk, luisteren, leven mee, troosten en helpen.
Ze zijn consequent in wat ze uitdragen en hoe ze zelf handelen.
Conclusie
Op basis van de waarnemingen in de praktijk is te concluderen dat de vier pedagogische
basisdoelen tijdens de inspectie voldoende worden gewaarborgd.
Gebruikte bronnen:

Interview anderen (beroepskrachten)

Observaties
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Personeel en groepen
Binnen dit onderdeel zijn zowel de beroepskrachten als het kantoorpersoneel gecontroleerd op een
passende beroepskwalificatie en een geldige verklaring omtrent het gedrag.
De beroepskracht-kindratio en de opvang in groepen zijn gecontroleerd door middel van roosters
en presentielijsten.
Het kindercentrum voldoet aan de onderzochte voorwaarden met betrekking tot personeel en
groepen.
Verklaring omtrent het gedrag
De beroepskrachten beschikken over een geldige verklaring omtrent het gedrag en zijn opgenomen
in de continue screening.
De stagiaire is ook in het bezit van een geldige verklaring omtrent het gedrag.
Passende beroepskwalificatie
De beroepskrachten zijn in het bezit van een passend diploma conform de cao kinderopvang.
Opvang in groepen
Er wordt opvang geboden aan vier basisgroepen. Drie basisgroepen hebben een maximum van 20
kinderen en één groep een maximum van 10 kinderen:

basisgroep 1: kinderen uit groep 1 en 2 van basisschool Fonkel;

basisgroep 2: kinderen uit groep 3 t/m 6 van basisschool Fonkel;

basisgroep 3: kinderen uit groep 6 t/m 8 van basisschool Fonkel;

basisgroep 4: kinderen uit groep 1 t/m 8 van basisschool de Wegwijzer.
Op maandagen, dinsdagen en donderdagen vindt er buitenschoolse opvang plaats op deze locatie.
Op woensdagen, vrijdagen en tijdens schoolvakanties vindt de opvang plaats op de locatie in SintMichielsgestel.
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Beroepskracht-kindratio
De beroepskracht-kindratio wordt beoordeeld volgens de rekentool van de Rijksoverheid, te weten
www.1ratio.nl.
Tijdens de inspectie is de inzet van beroepskrachten als volgt:
Naam
groep
Groep
Groep
Groep
Groep

1
2
3
4

Aantal aanwezige
kinderen
8 kinderen
16 kinderen
9 kinderen
18 kinderen

Aantal aanwezige
beroepskrachten
1
2
1
2

Aantal benodigde
beroepskrachten
1
2
1
2

Uit de genomen steekproef van de aanwezigheidslijsten van de kinderen en de roosters van de
beroepskrachten blijkt dat er voldoende beroepskrachten ingezet worden voor het aantal kinderen
dat wordt opgevangen.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mevrouw N. Boonstra)

Interview anderen (beroepskrachten)

Observaties

Presentielijsten (week 44)

Personeelsrooster (week 44)
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Veiligheid en gezondheid
Binnen dit onderdeel is gekeken naar de meldcode kindermishandeling. In de praktijk is gekeken
naar de kennis van de beroepskrachten met betrekking tot de meldcode en de mogelijkheid om
kennis te kunnen nemen van de meldcode.
Het kindercentrum voldoet aan de onderzochte voorwaarden met betrekking tot veiligheid en
gezondheid.
Meldcode kindermishandeling
Uit een interview met één van de beroepskrachten blijkt dat ze op de hoogte is van de inhoud van
de meldcode. Ze kan signalen herkennen en weet hoe te handelen bij een vermoeden.
Gebruikte bronnen:

Interview anderen (beroepskrachten)
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Inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogische praktijk
De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 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 na 1 maart
2013.
(art 1.50 lid 3 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 op dat moment niet ouder dan twee
maanden.
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

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)

Passende beroepskwalificatie
Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie
zoals in de cao kinderopvang is opgenomen.
(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
Ieder kind behoort bij een basisgroep.
(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)

Veiligheid en gezondheid
Meldcode kindermishandeling
De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode.
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De houder handelt overeenkomstig de wettelijke meldplicht en bevordert de kennis en het gebruik
ervan.
(art 1.51b en 1.51c Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen

: BSO Bolderburen De Immenkorf
: http://www.bsobolderburen.nl
: 70

Gegevens houder
Naam houder
Adres houder
Postcode en plaats
Website
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

:
:
:
:
:
:

BSO Bolderburen
Krommeweg 12
5271CV SINT-MICHIELSGESTEL
www.bsobolderburen.nl
17128324
Ja

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

:
:
:
:
:

GGD Hart voor Brabant
Postbus 3024
5003DA Tilburg
088-3686845
T. van Waardenburg

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Sint-Michielsgestel
: Postbus 10000
: 5270GA SINT-MICHIELSGESTEL

Gegevens toezicht

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

:
:
:
:
:
:

08-11-2016
25-11-2016
Niet van toepassing
29-11-2016
29-11-2016
29-11-2016

: 20-12-2016
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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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