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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.

Beschouwing
BSO De Klimboom vormt samen de dagopvang en met basisschool De Klimboom een kindcentrum.
Kindercentrum De Klimboom is onderdeel van Stichting GOO (voormalig Fides Kinderopvang).
Fides Kinderopvang en Zicht Primair onderwijs zijn per ingang van 19 januari 2017 één stichting,
genaamd Stichting GOO. De Stichting biedt primair onderwijs en Kinderopvang in de gemeenten:
Gemert, Bakel en Boekel. Stichting GOO biedt kinderopvang in Beek en Donk en Aarle-Rixtel.
BSO en KDV/Peuterwerk De Klimboom is gelegen in de Rips (Gemeente Gemert) in een twee
verdieping tellend pand. (bouwjaar 2011). In het pand is tevens de dagopvang en basisschool De
Klimboom gevestigd. Per 1 augustus 2020 is de Teamleider van het Kindcentrum verantwoordelijk
voor de dagelijkse gang van zaken op de opvang en het onderwijs. Dit onder
eindverantwoordelijkheid van de clustedirecteur van de kindcentra, Bakelaar, Kastanjelaar,
Klimboom.
De BSO beschikt over één basisgroep met maximaal 20 kinderen in de leeftijd van 4 - 13 jaar. De
BSO is geopend op maandag, dinsdag en donderdag. Tevens verzorgt de BSO voorschoolse opvang
(VSO), tussen schoolse opvang (TSO) en vakantieopvang.
De opvang vindt plaats in een eigen groepsruimte, aansluitend aan het kinderdagverblijf en de
basisschool. Daarnaast maakt de BSO gebruik van de centrale hal. Buiten spelen doen de kinderen
op de aangrenzende speelplaats van de basisschool.
GOO For Fun (GFF)
Op de BSO wordt gewerkt met het "GOO For Fun" programma. Een breed en gevarieerd
activiteitenaanbod dat richt zich op verschillende thema's zodat alle kinderen zich op enig moment
aangesproken voelen om mee te doen met activiteiten.
Inspectiegeschiedenis
De BSO wordt jaarlijks door de GGD geïnspecteerd.
Tijdens de jaarlijkse inspectie op 22 februari 2018 werden diverse overtredingen geconstateerd op
het pedagogisch beleidsplan, het veiligheids- en gezondheidsbeleid en EHBO-gekwalificeerde
beroepskrachten. De gemeente Gemert-Bakel heeft de houder in november 2018 een
waarschuwing verzonden.
Tijdens de jaarlijkse inspectie op maandagmiddag 13 mei 2019 werd voldaan aan de getoetste
inspectievoorwaarden.
Huidige inspectie
De inspectie, uitgevoerd op 4-3-2021, betreft het jaarlijkse inspectieonderzoek. Vanwege de
Corona maatregelen heeft dit onderzoek op afstand plaatsgevonden. De toezichthouder heeft een
telefonisch interview met de locatieverantwoordelijke gevoerd en daarnaast alle documenten
digitaal opgevraagd. Tevens heeft er een telefonisch interview met een beroepskracht
plaatsgevonden.
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In dit inspectierapport zijn niet alle items beoordeeld, omdat er sprake is van een zogeheten
risicogestuurd toezicht. Met behulp van het model risicoprofiel zijn de inspectieactiviteiten bepaald.
Deze inspectieactiviteiten richten zich primair op pedagogisch beleid en een gedelete van personeel
en groepen.
Bevindingen op hoofdlijnen
Tijdens de huidige inspectie wordt voldaan aan de getoetste inspectievoorwaarden.
Landelijk register kinderopvang (LRK)
Het kindercentrum staat ingeschreven in het LRK met 20 kindplaatsen met registratienummer
702080822

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder
duidelijk hoe hij/zij 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 de houder 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.
Van de beoordeelde eisen staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.
Pedagogisch beleid
Er is geconstateerd dat 10 van de 10 voorwaarden van het getoetste item ‘Pedagogisch beleid’
voldoen aan de gestelde eisen.
Stichting GOO hanteert een algemeen pedagogisch beleidsplan, waarin het binnen de organisatie
geldende beleid verwoord is. Daarnaast hanteert elke locatie zijn eigen pedagogisch werkplan met
het locatie gebonden beleid.
Inspectie op afstand
Aangezien deze inspectie (vanwege de Corona maatregelen) op afstand heeft plaatsgevonden,
heeft de toezichthouder niet in de praktijk kunnen toetsen of de houder er zorg voor draagt dat in
de buitenschoolse opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld.
Op basis van de inspectie blijkt, dat de houder ervoor zorgt dat de beroepskrachten op de hoogte
zijn van het pedagogisch beleidsplan. De beroepskracht vertelt tijdens het telefonische interview,
hoe er binnen de buitenschoolse opvang wordt gewerkt. Deze werkwijze komt overeen met de
beschrijving in het pedagogisch beleid.
Gedurende het volgende jaarlijks inspectieonderzoek wordt beoordeeld of de houder er zorg voor
draagt, dat er in de praktijk conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld.

Gebruikte bronnen
•
•
•
•

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (telefonisch en via mailcontact)
Interview (1 beroepskracht op 8-3-2021)
Pedagogisch beleidsplan
Pedagogisch werkplan (KC de Klimboom, januari 2021)
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Personeel en groepen
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
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.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een
beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
Er is geconstateerd dat de getoetste voorwaarden van het item ‘Verklaring omtrent het gedrag en
personenregister kinderopvang’ voldoen aan de gestelde eisen.
De 2 getoetste beroepskrachten, houder/locatiemanager, stagiaire en pedagogisch
beleidsmedewerker zijn in bezit van een verklaring omtrent gedrag en staan op een juiste wijze
ingeschreven in het personenregister kinderopvang.
Er wordt geen gebruik gemaakt van vrijwilligers.
De houder heeft er zorg voor gedragen, dat de in februari gestarte stagiaire zijn werkzaamheden
kon aanvangen na inschrijving en koppeling in het personenregister kinderopvang aan de
betreffende houder.
Opleidingseisen
Er is geconstateerd dat de getoetste voorwaarden van het item ‘Opleidingseisen’ voldoen aan de
gestelde eisen.
Tijdens de huidige inspectie is door middel van een steekproef de diploma’s van 2 beroepskrachten
ingezien. De beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de
meest recent aangevangen cao Kinderopvang.
Opleidingseisen pedagogisch beleidsmedewerker/coach
De pedagogisch beleidsmedewerker beschikt over een voor de werkzaamheden passende opleiding
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang.
Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
Er is geconstateerd dat de getoetste voorwaarden van het item ‘Aantal beroepskrachten en eisen
aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires’ voldoen aan de gestelde eisen.
Tijdens de inspectie is (op basis van een steekproef) geconstateerd dat er voldoende
beroepskrachten aanwezig zijn. Er wordt gebruik gemaakt van de rekentool 1ratio.
Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Er is geconstateerd dat de getoetste voorwaarden van het item ‘Stabiliteit van de opvang voor
kinderen’ voldoen aan de gestelde eisen.
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De opvang vindt plaats in een vaste basisgroep. Een kind wordt in één basisgroep opgevangen.
Basisgroep
BSO klimboom
VSO Klimboom

Leeftijd
4-12 jaar
4-12 jaar

Maximaal aantal kinderen
20
20

Aanwezige kinderen
6
3

Ten tijde van de inspectie wordt er noodopvang geboden.
De aanwezige kinderen bij de VSO worden bij de dagopvang opgevangen. De BSO en dagopvang
voegen bij een lage bezetting de groepen samen. Dit staat beschreven in het pedagogisch beleid.
Gebruikte bronnen
•
•
•
•
•
•

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (telefonisch en via mailcontact)
Interview (1 beroepskracht op 8-3-2021)
Personenregister Kinderopvang (ingezien op 8-3-2021)
Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten (2 beroepskrachten)
Pedagogisch werkplan (KC de Klimboom, januari 2021)
Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s)

7 van 12
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 08-03-2021
BSO De Klimboom te De Rips

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 )
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop
invulling wordt gegeven aan de aspecten van verantwoorde buitenschoolse opvang, bedoeld in
artikel 11 van het Besluit kwaliteit kinderopvang.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop
bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders
worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang)
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de
mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind met de ouders bespreekt en de
wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke beroepskracht de mentor is
van het kind.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze,
maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop
kinderen kunnen wennen aan een nieuwe basisgroep waarin zij zullen worden opgevangen.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de tijden
waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal
aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en
wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimumaantal
beroepskrachten op grond van de beroepskracht-kindratio kan op de dagen van de week
verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang)
Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de aard
en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de basisgroep kunnen verlaten.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang)
Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van het beleid
ten aanzien van het gebruik kunnen maken van buitenschoolse opvang gedurende extra dagdelen.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang)

8 van 12
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 08-03-2021
BSO De Klimboom te De Rips

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de taken
die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de buitenschoolse opvang kunnen
uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder e 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 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.
(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.
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.
(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
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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;
- gedurende de buitenschoolse opvang maximaal een derde deel van het totaal minimaal aantal op
het kindercentrum in te zetten beroepskrachten bestaat uit beroepskrachten in opleiding of
stagiairs. Het minimaal op het kindercentrum in te zetten aantal beroepskrachten wordt gevormd
door de optelsom van het op grond van artikel 16 van het Besluit kwaliteit kinderopvang minimaal
aantal in te zetten beroepskrachten op de afzonderlijke basisgroepen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2, 3, 4 en 8 Besluit kwaliteit kinderopvang; art
9c Regeling Wet 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 )
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening

: BSO De Klimboom

Website

: http://www.stichtinggoo.nl

Vestigingsnummer KvK

: 000026773384

Aantal kindplaatsen

: 20

Gegevens houder
Naam houder

: GOO Opvang B.V.

Adres houder

: Postbus 157

Postcode en plaats

: 5420 AD Gemert

Website

: http://www.stichtinggoo.nl

KvK nummer

: 17101430

Aansluiting geschillencommissie

: Ja

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD

: GGD Brabant-Zuidoost

Adres

: Postbus 8684

Postcode en plaats

: 5605 KR EINDHOVEN

Telefoonnummer

: 088 0031 377

Onderzoek uitgevoerd door

: Greetje de Wit

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente

: Gemert-Bakel

Adres

: Postbus 10000

Postcode en plaats

: 5420 DA GEMERT

Planning
Datum inspectie

: 08-03-2021

Opstellen concept inspectierapport

: 23-03-2021

Zienswijze houder

: 29-03-2021

Vaststelling inspectierapport

: 29-03-2021

Verzenden inspectierapport naar houder

: 29-03-2021

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 29-03-2021

Openbaar maken inspectierapport

: 19-04-2021
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
Zienswijze inspectierapport KC de Klimboom BSO:
Op ons Kindcentrum staat een veilige sfeer en goede relatie met kinderen en ouders voorop.
Kinderen en pedagogisch medewerkers zijn goed op elkaar ingespeeld. Er heerst rust in de groep
en er is oprechte aandacht voor de kinderen. Op de Klimboom wordt ieder kind gehoord en gezien!
Wij zijn heel trots op de pedagogische kwaliteit van onze beroepskrachten. Onze pedagogisch
medewerkers luisteren en kijken goed naar kinderen en voelen de stemming in de groep goed aan.
Ze bieden structuur, veiligheid en stellen grenzen. Dit gebeurt op een respectvolle, rustige,
doortastende en consequente manier. Wij zijn zeer alert op het vasthouden en verbeteren van de
kwaliteit bij de opvang Jaarlijks worden onze pedagogisch medewerkers bijgeschoold en kennis en
vaardigheden worden onderhouden. Coaching on the job is een belangrijk onderdeel hiervan. Er is
volop aandacht voor activiteiten, begeleiding en spelbegeleiding en het pedagogisch handelen.
Onze aandacht gaat ook uit naar een goede samenwerking met het onderwijs en de doorgaande
ontwikkelingslijn van 0 tot 13 jaar. Een goed voorbeeld hiervan is dat onze pedagogisch
medewerkers ook als onderwijsondersteuning tijdens schooltijden ingezet worden in de groepen.
Wij vormen één team, iedereen hoort erbij.
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