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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft
een onaangekondigd jaarlijks onderzoek.
Wegens de bijzondere omstandigheden na de uitbraak van het Coronavirus zijn er in de tweede
helft van 2020 veelal verkorte jaaronderzoeken uitgevoerd.
In ieder geval zijn de wettelijk vastgestelde jaarlijks te toetsen voorwaarden beoordeeld.
Het onderzoek heeft zich gericht op:
•
de pedagogische praktijk
•
verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
•
opleidingseisen (inclusief diploma pedagogisch beleidsmedewerker)
•
aantal beroepskrachten (beroepskracht-kindratio en drie uurs regeling)
•
stabiliteit voor de opvang van kinderen (opvang in groepen)
•
veiligheid en gezondheid in de praktijk
•
Accomodatie (eisen aan de binnenruimte)

Beschouwing
Korte beschrijving van de buitenschoolse opvang (BSO)
BSO Goal is onderdeel van Stichting Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk Culemborg (SKPC).
Deze kinderopvangorganisatie exploiteert kinderdagverblijven, peuteropvang en BSO’s in zowel
Culemborg, Wadenoijen als Tiel. De BSO is gevestigd op de locatie van voetbalvereniging Focus ’07
aan de Prijsseweg in Culemborg. Hier wordt gebruik gemaakt van een groepsruimte in de kantine
op de begane grond. Voor het buitenspelen kunnen kinderen gebruik maken van de voetbalvelden
van de vereniging. Er wordt opvang geboden aan maximaal 40 kinderen in de leeftijd van 7 - 12
jaar in twee basisgroepen.
Inspectiegeschiedenis
In de afgelopen drie inspectiejaren heeft het kindercentrum voldaan aan de onderzochte wettelijke
eisen. In 2019 was dit na herstelaanbod op het domein Veiligheid en Gezondheid item handelen
volgens het beleid.
Bevindingen op hoofdlijnen
Er wordt, na herstelaanbod, voldaan aan de getoetste eisen.

Herstelaanbod
Tijdens het onderzoek is een herstelaanbod gedaan voor voorschriften die niet nageleefd werden.
Dit betreft het volgende domein: Personeel en groepen.
In het rapport wordt dit verder toegelicht onder het betreffende domein.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
De houder moet aan de volgende eisen voldoen:
De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder
duidelijk hoe hij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent: Het
bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden en de
overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft hij onderwerpen zoals de indeling en grootte
van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid.
De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch
beleid.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken,
gelezen en/of besproken is.
Pedagogisch beleid
De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de organisatie brede beleidszaken beschreven
zijn. Iedere afzonderlijke locatie van de houder heeft een eigen pedagogisch groepsplan (DPO).
Handelen volgens het pedagogisch beleidsplan
In de praktijk wordt gehandeld volgens de uitgangspunten en werkinstructies zoals beschreven in
het pedagogisch beleidsplan. Dit wordt in de paragraaf Pedagogische praktijk toegelicht.

Pedagogische praktijk
Inleiding
De pedagogische praktijk is beoordeeld door te kijken naar de omgang die de beroepskrachten
hebben met de kinderen. Ook zijn er korte gesprekken gevoerd met de beroepskrachten en de
manager. Voor de observatie is gebruik gemaakt van het document "Veldinstrument observatie
pedagogische praktijk" van GGD GHOR Nederland. Hierin staan voorbeelden van de pedagogische
praktijk waaruit kan worden opgemaakt wat onvoldoende of voldoende is.
Er is geobserveerd op dinsdagmiddag 6 oktober 2020 tijdens vrij spel.
Pedagogische basisdoelen
Er is beoordeeld of de houder zorgt voor goede pedagogische opvang. Hierbij is gekeken naar de
volgende vier pedagogische basisdoelen uit de Wet kinderopvang:
•
Er wordt op een sensitieve en responsieve manier met kinderen omgegaan en respect voor de
autonomie van kinderen getoond. Er worden grenzen gesteld aan en structuur geboden voor
het gedrag van kinderen. Hierdoor kunnen kinderen zich emotioneel veilig en geborgen voelen.
•
Kinderen worden spelenderwijs uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische
vaardigheden, cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden. Kinderen
leren zo steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving.
•
Kinderen worden begeleid in hun interacties. Daarbij worden hen spelenderwijs sociale kennis
en vaardigheden bijgebracht. Kinderen leren zo steeds zelfstandiger relaties met anderen op te
bouwen en te onderhouden.
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•

Kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen
aanvaarde waarden en normen in de samenleving. Kinderen leren zo respectvol om te gaan
met anderen en actief deel te nemen aan de maatschappij.

Observaties pedagogische praktijk
Hieronder staan een paar voorbeelden van observaties van de pedagogische praktijk tijdens de
inspectie:
•
De beroepskrachten communiceren op een sensitieve en responsieve manier met de
kinderen.
•
De beroepskrachten sluiten aan bij het ontwikkelingsniveau van het kind.
•
Er is een doelgericht aanbod van spel en activiteiten. Observatie: De kinderen zijn vrij aan het
spelen. Er is te zien dat ze allemaal betrokken zijn bij hun spel. Een aantal kinderen is buiten
op de sportvelden aan het spelen. Een aantal kinderen is binnen en kijken een film. Een aantal
kinderen zijn in een groepje iets aan het knutselen en een aantal kinderen doen iets voor
zichzelf. De beroepskrachten zijn beschikbaar ter ondersteuning van de kinderen.
•
Kinderen krijgen informatie en hulp om contact met groepsgenootjes te maken.
•
De beroepskrachten hanteren de afspraken, regels en omgangsvormen op eenduidige en
consequente wijze.
Conclusie
In de praktijk is te zien dat door het handelen van de beroepskrachten de pedagogische
basisdoelen voldoende gewaarborgd worden.
Gebruikte bronnen
•
•
•
•
•

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Telefonisch en per mail)
Interview (Beroepskrachten)
Observatie(s) (Op de groep)
Website
Pedagogisch werkplan (DPO BSO Goal, september 2020)
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Personeel en groepen
De houder moet aan de volgende eisen voldoen:
Binnen de buitenschoolse opvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste
basisgroepen. Er moet voldoende personeel op elke groep zijn. Hoeveel beroepskrachten nodig
zijn, is afhankelijk van het aantal kinderen en hun leeftijd.
Elke beroepskracht moet een geldig diploma hebben en ingeschreven staan in het Personenregister
Kinderopvang. Een pedagogisch beleidsmedewerker begeleidt de beroepskrachten in hun werk.
In de basisgroepen spreken de beroepskrachten Nederlands met elkaar en met de kinderen.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken,
gelezen en/of besproken is.
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
De verklaring omtrent het gedrag is beoordeeld in een steekproef; het betreft
de beroepskracht en andere personen die werkzaam waren op de locatie tijdens de inspectie;
Inschrijving en koppeling in personenregister kinderopvang
De personen in de steekproef zijn ingeschreven in het personenregister kinderopvang (PRK) en
gekoppeld door de houder voordat zij gestart zijn met werkzaamheden.
Hiermee is voldaan aan de eisen voor de verklaring omtrent het gedrag met betrekking tot de
steekproef.
Opleidingseisen
Passende opleiding beroepskrachten
De beroepskracht in de steekproef beschikt over een passende opleiding volgens de meest recente
cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.
Passende opleiding pedagogisch beleidsmedewerker
Met ingang van januari 2019 geldt de eis dat een houder van een kindercentrum een pedagogisch
beleidsmedewerker moet aanstellen. De functie omvat taken als beleidsmedewerker en als
coach. Houder heeft de functie opgedeeld in twee aparte functies: één als pedagogisch
beleidsmedewerker en één als pedagogisch coach.
De pedagogisch beleidsmedewerker en pedagogisch coach hebben een passende
beroepskwalificatie voor de functie van pedagogisch beleidsmedewerker volgens de meest recente
cao Kinderopvang.
Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
Beroepskracht-kindratio
Steekproefsgewijs is de beroepskracht-kindratio (de verhouding tussen het minimaal aantal in te
zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de basisgroep getoetst. De steekproef
betreft de dag van de inspectie.
•

Op basisgroep 1 waren 29 kinderen aanwezig en 2 beroepskrachten
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•

Op basisgroep 2 waren 2 kinderen aanwezig en 1 beroepskracht

De beroepskracht-kindratio in de steekproef voldoet aan de eisen.

Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Opvang in basisgroepen
Volgens het pedagogisch beleid is de indeling in basisgroepen op het kindercentrum als volgt:
•
"BSO Goal heeft twee basisgroepen. In de eerste basisgroep zitten maximaal 30 kinderen.
Wanneer er meer dan 30 kinderen worden opgevangen op BSO Goal, wordt er een tweede
basisgroep gevormd. In de tweede basisgroep zitten maximaal 10 kinderen."
Met de locatieverantwoordelijke is gesproken over het feit dat tijdens het onderzoek de tweede
basisgroep uit twee kinderen bestond. Hier is feitelijk geen sprake van een basisgroep. De wijze
van indeling in basisgroepen, indien er meer dan 30 kinderen aanwezig zijn dient, vanuit
pedagogische overwegingen, nader te worden uitgewerkt. Hier is herstelaanbod op
overeengekomen
Herstelaanbod
De locatieverantwoordelijke heeft de werkwijze van de indeling in basisgroepen, indien er meer dan
30 kinderen zijn, nader uitgewerkt. Deze uitwerking is doorgevoerd door de plaatsingsconsulente
en besproken met de beroepskrachten. De volgende beschrijving is opgenomen in het pedagogisch
beleidsplan:
•
"BSO Goal heeft twee basisgroepen: In de eerste basisgroep zitten maximaal 30 kinderen.
Wanneer er in totaal meer dan 30 kinderen worden opgevangen op BSO Goal, wordt er een
tweede basisgroep gevormd. In de eerste basisgroep worden dan maximaal 28 kinderen
geplaatst en in de tweede basisgroep zitten maximaal 12 kinderen. Bij de indeling van de
basisgroepen wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met de leeftijd van het kind, de
behoefte van het kind, de vriendjes waar het kind op de BSO mee omgaat en het tijdstip
waarop het kind uit school komt. Het aantal kinderen dat op één basisgroep wordt geplaatst is
afhankelijk van de groepssamenstelling, maar voldoet altijd aan de wettelijke eis."
De locatieverantwoordelijke heeft hierbij nog verduidelijkt dat het niet vaak voorkomt dat het
kindaantal boven de 30 komt. Indien dit wel het geval is dan wordt de 2e basisgroep ingedeeld met
de oudere kinderen.
Hiermee is, binnen de gestelde termijn, aan het herstelaanbod voldaan.
De opvang in basisgroepen voldoet aan de eisen.
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde na
herstelaanbod, is voldaan:
Bij buitenschoolse opvang vindt de opvang plaats in basisgroepen. Een kind wordt opgevangen in
één basisgroep. De maximale grootte van de basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in
bijlage 1, onderdeel b van het Besluit kwaliteit kinderopvang.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang )

Gebruikte bronnen
•
•
•
•

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Telefonisch en per mail)
Interview (Beroepskrachten)
Observatie(s) (Op de groep)
Personenregister Kinderopvang
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•
•
•
•

Website
Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten
Pedagogisch werkplan (DPO BSO Goal, september 2020)
DPO BSO Goal, oktober 2020 (aangepast)
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Veiligheid en gezondheid
De houder moet aan de volgende eisen voldoen:
De houder moet zorgen voor veilige en gezonde opvang. Hiervoor heeft de houder vastgelegd wat
de risico’s zijn voor de veiligheid en gezondheid van kinderen. Ook beschrijft de houder: wat hij
doet om risico’s klein te houden, hoe de kinderen met kleine risico’s leren omgaan en hoe
beroepskrachten handelen als er toch iets gebeurt. En de houder besteedt aandacht aan het risico
op grensoverschrijdend gedrag.
De houder betrekt medewerkers bij het maken van dit veiligheid- en gezondheidsbeleid. De houder
zorgt ervoor dat de beroepskrachten handelen volgens het beleid.
Er is een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de houder moet de kennis en het
gebruik van deze meldcode bevorderen.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken,
gelezen en/of besproken is.
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
Veiligheid en gezondheid in de praktijk
Er zijn geen onaanvaardbare veiligheids- of gezondheidsrisico's waargenomen in de praktijk. De
veiligheid en gezondheid van kinderen is voldoende gewaarborgd in de praktijk.
Handelen conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid
In het jaarlijks onderzoek van vorig jaar (2019) is herstelaanbod aangeboden op de aanwezigheid
van grote hoeveelheid sigarettenpeuken bij de ingang van de BSO. De locatieverantwoordelijke
heeft hier actie op ondernomen en de tekortkoming hersteld. Er is aangegeven dat er in het
volgend jaarlijks onderzoek opnieuw naar zal worden gekeken.
In het huidig onderzoek observeert de toezichthouder dat er geen sigarettenpeuken aanwezig zijn
bij de ingang en op het terras bij de BSO. De beroepskrachten en de locatieverantwoordelijke
vertellen dat ze blijvend moeite doen, in communicatie met verhurende partij Focus07, om dit zo te
houden.
Conclusie veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder draagt er voldoende zorg voor dat er in de opvang conform het veiligheids- en
gezondheidsbeleid wordt gehandeld.

Gebruikte bronnen
•
•
•

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Telefonisch en per mail)
Interview (Beroepskrachten)
Observatie(s) (Op de groep)
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Accommodatie
De houder moet aan de volgende eisen voldoen:
De binnenruimte en de buitenruimte moeten groot genoeg zijn. Ook zijn de ruimtes voor de
kinderen veilig en toegankelijk. De inrichting van de ruimtes stimuleert de kinderen om te spelen.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken,
gelezen en/of besproken is.
Eisen aan ruimtes
Inrichting binnenruimte
De binnenruimte van deze BSO is in de kantine van een sportvereniging. Het is een grote ruimte.
In het jaarlijks onderzoek van 2019 is beschreven dat met de beroepskracht is gesproken over het
feit dat er niets aan de muren mag worden gehangen en hoe het, voor de BSO wat dat betreft,
gezelliger/herkenbaar te maken.
Tijdens het huidig onderzoek is wederom besproken hoe voor meer intimiteit te zorgen als kinderen
in groepjes met verschillende activiteiten bezig zijn. Er is gesproken over het gebruik maken van
b.v. makkelijk verplaatsbare schermen.
De groepsruimte is voldoende passend ingericht.
Gebruikte bronnen
•
•
•

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Telefonisch en per mail)
Interview (Beroepskrachten)
Observatie(s) (Op de groep)
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Overzicht getoetste inspectie-items
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 )
Pedagogische praktijk
In het kader van het bieden van verantwoorde buitenschoolse opvang, draagt de houder van een
kindercentrum er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin
kinderen zich bevinden:
a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de
autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt
geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen
voelen;
b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden,
cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat
te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving;
c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en
vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties
met anderen op te bouwen en te onderhouden;
d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen
aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met
anderen en een actieve participatie in de maatschappij.
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 11 Besluit kwaliteit kinderopvang )
Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn:
a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum;
b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een
uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een
onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden
opgevangen;
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder exploiteert en waar
kinderen worden opgevangen;
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over
de kinderen die worden opgevangen;
e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd
hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn
of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres.
Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e
ingeschreven in het personenregister kinderopvang.
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(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang)
Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het
personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder van een kindercentrum kan de
persoon zijn werkzaamheden aanvangen.
(art 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang)
Opleidingseisen
Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent
aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.
Een beroepskracht meertalige buitenschoolse opvang beschikt daarbij over een bewijsstuk waaruit
blijkt dat hij de Duitse, Engelse of Franse taal voor de deelvaardigheden gesprekken voeren, lezen,
luisteren en spreken beheerst op ten minste niveau B2 van het Europees Referentiekader (ERK)
voor talen.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9a lid 1 en 2
Regeling Wet kinderopvang)
Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; 9a lid 3 Regeling Wet
kinderopvang)
Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires
De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat
wordt opgevangen, met dien verstande dat:
- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige
kinderen in een basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in bijlage 1, onderdeel b, bij het
besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;
- Indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de basisgroep
verlaten, leidt dit niet tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit
buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten, ten
opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit;
- in afwijking hiervan op grond van het Besluit kwaliteit kinderopvang art.16 lid 4 minder
beroepskrachten zijn ingezet.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Bij buitenschoolse opvang vindt de opvang plaats in basisgroepen. Een kind wordt opgevangen in
één basisgroep. De maximale grootte van de basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in
bijlage 1, onderdeel b van het Besluit kwaliteit kinderopvang.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang )
Veiligheid en gezondheid
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de
veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder
draagt er zorg voor dat er in de buitenschoolse opvang conform het veiligheids- en
gezondheidsbeleid wordt gehandeld.
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang )
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Accommodatie
Eisen aan ruimtes
De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden
opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en
de leeftijd van de op te vangen kinderen.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening

: Goal

Website

: http://www.skpc.nl

Vestigingsnummer KvK

: 000025820036

Aantal kindplaatsen

: 40

Gegevens houder
Naam houder

: Stichting Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk
Culemborg

Adres houder

: Prijsseweg 45

Postcode en plaats

: 4105 LE Culemborg

Website

: www.skpc.nl

KvK nummer

: 41059819

Aansluiting geschillencommissie

: Ja

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD

: GGD Gelderland-Zuid

Adres

: Postbus 1120

Postcode en plaats

: 6501 BC Nijmegen

Telefoonnummer

: 088 - 144 71 44

Onderzoek uitgevoerd door

: J. Bakker

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente

: Culemborg

Adres

: Postbus 136

Postcode en plaats

: 4100 AC Culemborg

Planning
Datum inspectie

: 06-10-2020

Opstellen concept inspectierapport

: 22-10-2020

Zienswijze houder

: 06-11-2020
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Vaststelling inspectierapport

: 09-11-2020

Verzenden inspectierapport naar houder

: 10-11-2020

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 10-11-2020

Openbaar maken inspectierapport

: 24-11-2020
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
Dank voor het positieve inspectierapport van BSO Goal. BSO Goal is gevestigd in de kantine van
Focus ’07. De kantine is een grote ruimte die in tweeën gedeeld kan worden door een schuifwand.
Vanwege de huidige Corona maatregelen is deze tussenwand op dit moment standaard open.
Voorheen was deze tussenwand gesloten wanneer BSO Goal aanwezig was, waardoor de ruimte
waar BSO Goal gebruik van maakt kleiner en intiemere was. Samen met de pedagogisch
medewerkers en in overleg met ons aanspreekpunt van Focus ’07, bekijken we continu wat we
kunnen doen om een intiemere, gezellige sfeer te creëren.
In het rapport is te lezen dat gedurende de inspectie is gezien dat er een positieve omgang in de
groep is. Tijdens vrij spel is er waargenomen dat:
•
alle kinderen betrokken zijn bij hun spel
•
de pedagogisch medewerkers beschikbaar zijn ter ondersteuning van de kinderen en de
kinderen stimuleren om contact met groepsgenootjes te maken
•
de pedagogisch medewerkers op een sensitieve en responsieve manier communiceren met de
kinderen
Met veel enthousiasme dragen de pedagogisch medewerkers bij aan een goede opvang. De
kinderen komen dan ook graag naar BSO Goal!

Met vriendelijke groet,
Brigitte Wansing
Manager Kinderopvang SKPC
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