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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.
Dit rapport is tot stand gekomen aan de hand van onderzoek op basis van risico gestuurd toezicht.
Om meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken werken de GGD 'en in
Nederland bij de inspectie volgens een model voor risico gestuurd toezicht. Dat betekent dat er
intensiever geïnspecteerd zal worden waar nodig en minder intensief waar gebleken is dat dit kan.
Bij risico gestuurd toezicht ligt de nadruk vooral op de zaken die het meest direct bijdragen aan de
kwaliteit van de kinderopvang.
Beschouwing
Buitenschoolse opvang De Avonturiers locatie Groote Akkers maakt deel uit van de De Avonturiers
B.V. Locatie Groote Akkers (voorheen locatie 't Schrijverke) is gevestigd in de basisschool OBS 't
Schrijverke. er worden kinderen opgevangen in de leeftijd van 4-13 jaar.
De buitenschoolse opvang heeft verschillende speel- en groepsruimtes ter beschikking. De groepen
zijn op leeftijd ingedeeld. In de groepen 6, 7 en 8 worden maximaal 20 kinderen opgevangen. In
de groepen 9a en 9b worden maximaal 15 kinderen opgevangen.
Inspectiegeschiedenis
Tijdens de inspectie van 2014 en 2015 en 2016 voldoet buitenschoolse opvang De Avonturiers
locatie Groote Akkers aan alle getoetste voorwaarden.
Huidige inspectie
Buitenschoolse opvang De Avonturiers locatie Groote Akkers voldoet aan alle getoetste
voorwaarden.

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

Pedagogische praktijk
Uitvoering pedagogisch beleid
Uit observatie en interview met de beroepskracht blijkt het pedagogisch beleid bekend te zjin. Het
pedagogisch beleidsplan is inzichtelijk op de website.
Zichtbaar is in praktijk dat er aandacht is voor alle individuele kinderen, de beroepskrachten
besteden actief aandacht aan de emotionele veiligheid (troosten, aandacht geven) en er zijn vaste
beroepskrachten werkzaam.
Op basis van de observatie kan geconcludeerd worden dat aan de genoemde competenties wordt
voldaan.
Het bieden van emotionele veiligheid
De beroepskrachten communiceren met de kinderen
De beroepskracht heeft gesprekjes met kinderen waarbij beiden bijdragen aan de voortgang en
inhoud van het gesprek (dialoog). Zij sluit op passende wijze aan op de situatie en/of de vraag van
een kind. Er is verbaal en non-verbaal contact. Bijvoorbeeld: de kinderen komen uit school. De
beroepskracht en de kinderen hebben gesprekjes over hoe het op school was en wie er op de bso
is en wat ze kunnen gaan doen vandaag.
De beroepskrachten hebben een vertrouwde relatie met de kinderen
De beroepskracht reageert op een warme en ondersteunende manier op kinderen. Zij gaat op een
ongedwongen manier om met ieder kind. Bijvoorbeeld: ze praat vriendelijk, op ooghoogte van het
kind.
Er heerst een ontspannen, open sfeer in de groep
Het welbevinden van de kinderen is goed. De kinderen zijn ontspannen en bezig met hun spel. De
kinderen genieten van de dingen die gebeuren en die zijzelf kunnen. Ze tonen blijdschap, plezier
en trots. Ze zijn met interesse bezig, alleen of met anderen/vriendjes. Bijvoorbeeld: er wordt
samen een spel gespeeld. Er worden grapjes gemaakt en gelachen.
Respectvol contact
De beroepskrachten gedragen zich sensitief en responsief naar de kinderen. Zij laten actief merken
dat zij het kind begrijpen en reageren daar adequaat op.
Een kind wat buiten aan het spelen is vraagt aan de beroepskracht de sleutel van de schuur. Ze
vraagt of hij buitenspeelgoed nodig heeft waarop het kind bevestigend antwoordt. "Ik wil fietsen
met een vriendje" zegt het kind.
Mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van persoonlijke competentie te komen.
De beroepskrachten ondersteunen en stimuleren de ontwikkeling van (individuele) kinderen
De beroepskracht sluit aan op wensen en ideeën van een kind bij het organiseren van activiteiten.
Zij begeleidt een kind om zelf te (leren) kiezen en initiatief te nemen. Bijvoorbeeld: de
beroepskracht vraagt aan de kinderen wat ze willen doen.
Er is wederzijdse interactie tussen beroepskrachten en individuele kinderen
De beroepskracht en de kinderen waarderen elkaars aanwezigheid door samen te praten, naar
elkaar te luisteren, plezier te maken, ervaringen te delen. Ieders inbreng draagt bij aan de
wederzijdse relatie en interactie. Kinderen delen hun ervaringen en emoties graag met de
beroepskracht. .
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Programma
De beroepskrachten hebben een herkenbaar programma, waarbij (veel) ruimte is of gemaakt kan
worden voor nieuwe/leuke/spannende situaties.
Op de dag van inspectie is het zeer warm. De beroepskracht roept alle kinderen even bij elkaar en
legt uit dat deze middag anders verloopt dan men gewend is. Ze bespreekt het programma. De
kinderen kunnen kiezen of ze deelnemen aan deze activiteiten
De ruimte bieden tot het ontwikkelen van sociale competenties
De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in hun onderlinge interactie
De beroepskracht begeleidt ook de positieve interacties tussen kinderen. Zij helpt de kinderen
actief om sociale vaardigheden met leeftijds- en/of groepsgenootjes te ontwikkelen. Dit is te zien
tijdens het tafelmoment.
De kinderen zijn deel van de groep
De beroepskracht draagt uit en leeft voor, dat de inbreng van alle kinderen –en zijzelf- ertoe doet
in de groep. Zij leert kinderen om elkaar te accepteren en te respecteren. Bijvoorbeeld: de
beroepskracht attendeert een kind op om even naar een ander kind te luisteren.
Overdracht van normen en waarden
Afspraken, regels en omgangsvormen zijn herkenbaar aanwezig en worden toegepast
De beroepskracht hanteert de afspraken, regels en omgangsvormen op eenduidige en consequente
wijze. Bijvoorbeeld: de beroepskracht legt een kind uit over de afspraken omtrent handen wassen.
Oefenen van gedeelde verantwoordelijkheid en respectvol samenzijn
De kinderen reageren positief op andere kinderen. Er is belangstelling en nieuwsgierigheid naar
wat andere kinderen doen en kunnen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar. De
kinderen hebben plezier met elkaar.

Gebruikte bronnen:

Interview

Observaties

Pedagogisch werkplan
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Personeel en groepen

Opvang in groepen
De volgende groepen worden opgevangen bij BSO De Avonturiers locatie Groote Akkers:
Groep 6, opvang in groepsruimte Peuterplein, maximaal 20 kinderen in de leeftijd van 4-5 jaar.
Groep
Groep
Groep
Groep

7, opvang in De Paula, maximaal 20 kinderen.
8, opvang in De Paula, maximaal 20 kinderen.
9a, opvang in de kleine aula, maximaal 15 kinderen.
9b, opvang in de kleine aula, maximaal 15 kinderen.

De kinderen in de leeftijd van 6 jaar tot 13 jaar worden in verticale groepen opgevangen. Dat
betekent dat alle leeftijden bij elkaar zitten.
Bij de samenstelling van iedere basisgroep dat er een afspiegeling naar leeftijd is ten faveure van
de gewenste balans in de groepsdynamiek.
Op woensdagen, vrijdagen en in vakantieperioden, voegen de basisgroepen van andere BSOlocaties (BSO Groote Akkers en BSO Sport & Outdoor Goirle) samen op de locatie Frankische
Driehoek. Op deze manier kunnen wij een uitdagender activiteitenaanbod bieden. Er wordt gezorgd
dat er voldoende gebruiks- en spelmateriaal beschikbaar is voor alle aanwezige kinderen. Ouders
worden van deze afspraak rondom het samenvoegen tijdens het intakegesprek op de hoogte
gebracht.

Beroepskracht-kindratio
Uit de steekproef blijkt dat de beroepskracht-kind-ratio voldoet aan de wettelijke voorwaarden.
Kinderen eten en drinken in hun vaste basisgroep. Kinderen mogen hun eigen keuzes maken aan
welke activiteit zij deel willen nemen.
Wanneer er in de verschillende basisgroepen, verschillende activiteiten aangeboden worden,
mogen de kinderen kiezen aan welke activiteit ze deelnemen.
Op dat moment is er dus sprake van een open deuren beleid. De maximale omvang van de
basisgroep mag dan tijdelijk worden losgelaten. Uiteraard blijft het Pedagogisch Medewerker-kind
ratio in deze situatie wel van kracht, toegepast op het totaalaantal aanwezige kinderen.
Gebruik van de voorgeschreven voertaal
De voertaal is Nederlands in spraak en geschrift.
Gebruikte bronnen:

Observaties

Presentielijsten

Personeelsrooster
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Veiligheid en gezondheid

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
De risico-inventarisatie veiligheid is uitgevoerd op 1 december 2016. Er is gebruik gemaakt van de
digitale Risicomonitor. De risico-inventarisatie veiligheid is uitgevoerd in alle voor kinderen
toegankelijke ruimtes en op alle specifieke onderdelen. Vanuit de risico-inventarisatie wordt
verwezen naar protocollen en huisregels en/of er staan aanvullende maatregelen in de risicoinventarisatie beschreven.
Opmerking:
De (P) aula is tijdens deze tropische dagen erg warm.
Er zijn aanvullende hitte maatregelen genomen, zoals onder andere tot 16.00 uur geen drukke
activiteiten, extra ventileren, extra drinken, water spelletjes etc.
Na overleg met de locatiemanager is er nog een extra ventilator (blower)aangeschaft, voor deze
ruimte.
In werkinstructie staat dat er altijd handen gewassen worden voor het tafelmoment.
Dit gebeurt ook.
De blower in het toilet is stuk. De beroepskracht kiest ervoor de handen bij de kleuters met textiele
handdoeken af te drogen. Uit hygiënisch oogpunt is dit nu gewijzigd in papieren handdoeken.

Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke

Interview

Observaties

Veiligheidsverslag

Gezondheidsverslag

Huisregels/groepsregels
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Accommodatie en inrichting

Binnenruimte
Buitenschoolse opvang De Avonturiers locatie Groote Akkers heeft de volgende ruimtes ter
beschikking:
Groep 9a en 9b, (deze groepen worden opgevangen in de hal, de groepsruimte is niet volledig
afgesloten). De beschikbare ruimte tussen de twee kasten aan de zijkant is 55 m²
Groep 7 en 8, groepsruimte aula 108 m²
Groep 6, groepsruimte klaslokaal naast aula 59,8 m²
Gymzaal met een oppervlak van 81 m²
Grote Gymzaal 97 m²
Door het gebruik van de verschillende ruimtes kan er een divers activiteitenprogramma
aangeboden worden.

Gebruikte bronnen:

Observaties
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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
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)

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)

Met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouder kan een kind gedurende een tussen
houder en ouder overeengekomen periode worden opgevangen in één andere basisgroep dan de
vaste 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 11 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
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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)

Gebruik van de voorgeschreven voertaal
De voorgeschreven voertaal wordt gebruikt.
(art 1.55 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

OF
Er wordt mede een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de herkomst van de kinderen in
specifieke omstandigheden daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder vastgestelde
gedragscode.
(art 1.55 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Veiligheid en gezondheid
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid op voor alle voor kinderen toegankelijke
ruimtes in een kindercentrum, waaronder de buitenspeelruimte.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub
a Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De houder beschrijft de veiligheidsrisico’s op de thema’s: verbranding, vergiftiging, verdrinking,
valongevallen, verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn,
respectievelijk worden genomen in verband met de veiligheidsrisico’s, alsmede de samenhang
tussen de veiligheidsrisico’s en de maatregelen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

Accommodatie en inrichting
Binnenruimte
Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² passend ingerichte binnenspeelruimte
beschikbaar.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
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De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op
te vangen kinderen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen

: De Avonturiers BSO Groote Akkers
: http://www.de-avonturiers.nl
: 80

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

:
:
:
:
:

De Avonturiers B.V.
Frankische Driehoek 2
5052BL Goirle
18052922
Ja

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

:
:
:
:
:

GGD Hart voor Brabant
Postbus 3024
5003DA Tilburg
088-3686845
S van der Velden

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Goirle
: Postbus 17
: 5050AA GOIRLE

Gegevens toezicht

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

:
:
:
:
:
:

22-06-2017
06-07-2017
Niet van toepassing
13-07-2017
13-07-2017
13-07-2017

: 03-08-2017
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
De houder stemt in met het ontwerprapport.
Een zienswijze is hier niet van toepassing.
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