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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 
De Grabbelton is een particuliere organisatie die op verschillende locaties in Geldrop dagopvang en 
buitenschoolse opvang (BSO) aanbiedt. Dagopvang is gevestigd op de locaties Oosteinde, Hazelaar 

en de Heilige Geeststraat. BSO vestigingen bevinden zich op de Heilige Geeststraat, Hazelaar en bij 
de St. Jozefschool. De Grabbelton biedt naast dagopvang en buitenschoolse opvang, ook 
gastouderopvang en verpleegkundige opvang aan. 
  
In maart 2015 is De Grabbelton BSO Gildestraat verhuisd van de semipermanente unit gelegen op 
het schoolplein van de Sint Jozefschool (Gildestraat) naar twee klaslokalen in de Sint Jozefschool 
(Papenvoort) te Geldrop. Vanaf maart 2015 tot augustus 2015 was op de Gildestraat geen BSO 

groep in exploitatie. 

  
Begin augustus 2015 is De Grabbelton gestart met een nieuwe BSO groep in een klaslokaal van de 
Sint Jozefschool Gildestraat. In november 2016 heeft de houder een aanvraag ingediend voor het 
uitbreiden van het aantal kindplaatsen van 20 naar 60. De BSO mag gebruik maken van twee 
klaslokalen en het speellokaal van de onderbouw. 

  
De BSO is geopend op maandag, dinsdag en donderdag, en biedt opvang aan twee basisgroepen 
met maximaal 20 kinderen in de leeftijd van 4 - 6 jaar. Daarna kunnen de kinderen doorstromen 
naar de BSO groep die gevestigd is in de Sint Jozefschool locatie Papenvoort. 
  
Inspectiegeschiedenis 
De BSO wordt jaarlijks bezocht door de GGD. 

  
Op 01-09-2014 heeft een onaangekondigde inspectie plaatsgevonden. Tijdens de inspectie heeft 
overleg en overreding plaatsgevonden op de inhoud van het pedagogisch werkplan. De houder 
heeft binnen de gestelde termijn het werkplan aangepast waarna het voldeed aan de gestelde 
eisen. 
  

Op 10-07-2015 heeft een incidenteel onderzoek plaatsgevonden betreffende de verhuizing van de 

BSO van een klaslokaal in basisschool St. Jozefschool aan de Papenvoort naar een klaslokaal in 
basisschool St. Jozefschool aan de Gildestraat. 
  
Op 08-11-2016 heeft een jaarlijks onderzoek plaatsgevonden  waarbij tevens de aanvraag voor het 
wijzigen van het aantal kindplaatsen van 20 naar 60 is meegenomen. Het onderzoek richtte zich 
op: pedagogische praktijk, personeel en groepen, veiligheid/gezondheid en accommodatie en 

inrichting. 
De getoetste items voldeden tijdens de inspectie aan de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen. 
  
Huidige inspectie 
De huidige inspectie betreft een onaangekondigde jaarlijkse inspectie waarbij de items 
pedagogische praktijk en een aantal items met betrekking tot personeel en groepen worden 

getoetst 
Tijdens de inspectie werd de toezichthouder vriendelijk ontvangen en goed te woord gestaan door 
de beroepskrachten. De beroepskrachten lieten een professionele en enthousiaste houding zien. 

Gezien is dat de kinderen bekend zijn met de regels en gewoontes bij de BSO. Op alle groepen 
hing een ontspannen sfeer. 
  
De oudercommissie heeft in een reactie aangegeven op een prettige wijze te kunnen werken met 

de houder en de kwaliteit van de opvang wordt door de oudercommissie met goed beoordeeld. 
  
Conclusie 
Tijdens de huidige inspectie is geconstateerd dat de getoetste inspectie items voldoen aan de Wet 
kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 
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Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Binnen dit domein zijn de volgende competenties geobserveerd en beoordeeld: 
 emotionele veiligheid; 
 persoonlijke competentie; 
 sociale competentie; 

 overdracht van normen en waarden. 
  
 
Pedagogische praktijk 
Tijdens de observaties van de pedagogische praktijk maakt de inspecteur gebruik van het 
Veldinstrument observatie pedagogische praktijk 4 - 12 jaar (januari 2015). Onderstaande 

beschrijvingen zijn aan dat instrument ontleend en tijdens het onderzoek op locatie geconstateerd. 

Na de cursieve beschrijving uit het veldinstrument volgt een voorbeeld uit de waargenomen 
praktijk. 
  
De observatie heeft plaatsgevonden op dinsdagmiddag 06-06-2017. Tijdens de inspectie zijn 
verschillende momenten van de dag gezien o.a. tafelmoment, vrij spel binnen en buiten en een 
knutselactiviteit. 
  

Uitvoering pedagogisch beleid 
Tijdens het interview met de beroepskrachten blijkt, dat de houder er zorg voor draagt dat 
beroepskrachten voldoende op de hoogte zijn van het pedagogisch beleids- en werkplan. 
Werkinstructies en afspraken staan geagendeerd bij teamoverleg en werkbesprekingen. 
  
Tijdens de observatie is gezien, dat wordt voldaan aan de vier pedagogische basisdoelen: 

emotionele veiligheid, persoonlijke competentie, sociale competentie, overdracht van normen en 
waarden. 
  

Emotionele veiligheid: 
Het bieden van emotionele veiligheid is van primair belang. Het draagt bij aan het welbevinden van 
het kind en het realiseren van de andere pedagogische doelstellingen. Als een kind zich veilig voelt, 
gaat het op ontdekking en durft het nieuwe uitdagingen aan te gaan. Het kind ontwikkelt 

zelfvertrouwen en er kan innerlijke groei plaatsvinden door positieve ervaringen. 
  
Observatie 
Tijdens de observatie is gezien dat de emotionele veiligheid wordt gewaarborgd doordat: 
 Gezien is dat de kinderen elkaar kennen en elkaar opzoeken en samenspelen. De kinderen zijn 

de gehele tijd bezig. Het welzijn van de kinderen oogt goed. Zij zijn energiek, hebben plezier 
en laten met voldoening zien wat zij hebben gemaakt. 

 Gezien is dat de kinderen en de beroepskrachten op een ongedwongen wijze met elkaar 
omgaan. De kinderen zijn zichtbaar ontspannen in de omgang. 

 Er heerst een aangenaam en ontspannen sfeer. De beroepskrachten benaderen de kinderen op 
een positieve manier. 

   
Persoonlijke competentie 

Bij jonge kinderen zijn exploratie en spel de belangrijkste middelen om greep te krijgen op hun 

omgeving. Door exploratie ontdekt het kind nieuwe handelingsmogelijkheden die vervolgens in spel 
worden geoefend, uitgebouwd, gevarieerd en geperfectioneerd. Exploratie en spel zijn intrinsiek 
gemotiveerd; de kwaliteit van exploratie en spel is een voorspeller van hun latere creativiteit, 
onafhankelijkheid en veerkracht. 
  
Observatie 

Tijdens de observatie is gezien dat de persoonlijke competentie gewaarborgd wordt doordat: 
 Er is wederzijdse interactie tussen de beroepskrachten en de kinderen. De beroepskracht die 

binnen is met een aantal kinderen, toont actief haar betrokkenheid door met aandacht naar de 



 

6 van 11 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 06-06-2017 
De Grabbelton te Geldrop 

kinderen te luisteren en te kijken of mee te doen met de activiteit die zij aanbiedt. Zij legt uit 
wanneer nodig en laat de regie en uiting aan creativiteit bij de kinderen.  

 De kinderen kunnen zelf kiezen voor activiteiten die passen bij hun eigen interesse en 
energieniveau. Na het fruit moment mogen de kinderen kiezen of ze buiten willen spelen of 
binnen. Ook is de mogelijkheid om bij de andere groep te gaan spelen. Er wordt een activiteit 

aangeboden, wie zin heeft mag hieraan deelnemen. Kinderen die het moeilijk vinden om tot 
spel te komen worden hierin begeleid door de beroepskrachten. Gehoord is: 'wat wil je gaan 
doen?' 'Heb je misschien zin om samen met <naam> in de huishoek te spelen?' 

   
Sociale competentie 
Het samenzijn met vertrouwde pedagogisch medewerkers en bekende leeftijdsgenoten bevordert 
de ontwikkeling van relaties en bevordert dus een gevoel van veiligheid. Goede relaties met 

leeftijdsgenoten bevorderen de kwaliteit van hun uitwisselingen en van hun spel. In een 
vertrouwde groep leeftijdsgenoten kunnen kinderen gevoelens van verbondenheid en sociale 
verantwoordelijkheid ontwikkelen. 
  
Observatie 
Tijdens de observatie is gezien dat de sociale competentie gewaarborgd wordt doordat: 

  

 De beroepskrachten zich inzetten voor een positieve groepssfeer. De beroepskrachten hebben 
aandacht en zorg voor alle kinderen. Gezien is dat de kinderen naar de beroepskrachten 
toekomen om iets te vertellen of te laten zien. 

 Er is gezien dat de beroepskrachten de interacties tussen de kinderen onderling begeleiden. Zij 
helpen de kinderen actief om sociale vaardigheden met leeftijds- en/of groepsgenootjes te 
ontwikkelen (bv. leren delen, naar elkaar luisteren, wachten, helpen). 

 Gezien is dat de kinderen gedurende de observatie veel samen spelen in groepjes. De kinderen 
zijn geïnteresseerd in elkaar, hebben allerlei gesprekjes en hebben lol samen.  

  
  
Normen en waarden 
Het gedrag van de groepsleiding speelt een cruciale rol bij de morele ontwikkeling van kinderen. 
Door de reactie van groepsleiding en de uitleg die zij daarover geven, ervaren kinderen de grenzen 

van goed en slecht, van anders, van mogen en moeten. Kinderen begrijpen beter waarom bepaald 
gedrag verwacht wordt in bepaalde situaties. Deze kennis geeft kinderen zekerheid over hun eigen 
functioneren (zelfvertrouwen) en leidt tot betere zelfsturing en sociale interactie. 
  
Observatie 

Tijdens de observatie is gezien dat de overdacht van normen en waarden gewaarborgd wordt 

doordat: 
  
 Er zijn duidelijk regels aanwezig en zichtbaar is dat de kinderen hiervan op de hoogte zijn. De 

kinderen komen bijvoorbeeld vragen of ze naar buiten, de andere groep, toilet etc. mogen. 
  
Gebruikte bronnen: 
 Vragenlijst oudercommissie (Retour ontvangen, 27-06-2017) 

 Interview (3 beroepskrachten) 
 Observaties (Dinsdagmiddag 6 juni 2017) 
  
Observaties 
 Groep: De Ontdekkers 
Aanwezig: 9 kinderen en 1 beroepskracht 
  

Groep: De Avonturiers 
Aanwezig: 15 kinderen en 2 beroepskrachten 
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Personeel en groepen 

 
Binnen dit domein zijn de aanwezige medewerkers gecontroleerd op een passende 

beroepskwalificatie en een geldige verklaring omtrent het gedrag (VOG). 
  
Gekeken is of tijdens de inspectie voldoende beroepskrachten ingeroosterd zijn. 
   
 
Verklaring omtrent het gedrag 

De verklaring omtrent het gedrag (VOG's) van de beroepskrachten die tijdens de inspectie 
werkzaam waren, zijn ingezien. De VOG's voldoen aan de gestelde eisen. 
  
 
Passende beroepskwalificatie 
De diploma's van de beroepskrachten die tijdens de inspectie werkzaam waren, zijn ingezien. Zij 
beschikken over een passende beroepskwalificatie overeenkomstig de CAO kinderopvang. 

  

 
Opvang in groepen 
De buitenschoolse opvang heeft twee basisgroepen. 
   

Groep Leeftijd Max aantal kinderen 

De Ontdekkers   4 - 6 jaar 20 

De Avonturiers 4 - 6 jaar 20 

  

 
Beroepskracht-kindratio 
Ten tijde van de inspectie zijn er voldoende beroepskrachten ingeroosterd. 
  
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (3 beroepskrachten) 

 Observaties (Dinsdagmiddag 6 juni 2017) 
 Verklaringen omtrent het gedrag (3 beroepskrachten) 

 Diploma's beroepskrachten (3 beroepskrachten) 
 Presentielijsten (06-06-2017) 
 Personeelsrooster (06-06-2017) 
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Overzicht getoetste 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) 

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang. 
(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 

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) 
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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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : De Grabbelton 

Aantal kindplaatsen : 60 
 
Gegevens houder 
Naam houder : De Grabbelton B.V. 
Adres houder : Postbus 126 
Postcode en plaats : 5660AC Geldrop 

KvK nummer : 68264097 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Brabant-Zuidoost 
Adres : Postbus 8684 
Postcode en plaats : 5605KR EINDHOVEN 
Telefoonnummer : 088 0031 377 
Onderzoek uitgevoerd door :  Marleen Verachtert 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Geldrop-Mierlo 
Adres : Postbus 10101 
Postcode en plaats : 5660GA GELDROP 
 
Planning 

Datum inspectie : 06-06-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 23-06-2017 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 10-07-2017 

Verzenden inspectierapport naar houder : 13-07-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 13-07-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 31-07-2017 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

Tijdens de telefonische hoor-weder-hoor geeft de houder aan akkoord te zijn met het rapport. Er 
volgt geen aparte zienswijze. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


