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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. 

Bij dit onderzoek zijn meerdere onderwerpen uit de Wet kinderopvang beoordeeld. Achter in het 

rapport staat een overzicht van de getoetste inspectie-items. 

Op verzoek van de gemeente is het inspectieonderzoek uitgebreid met het beoordelen van een 

nieuwe ruimte ( nieuwbouw) op hetzelfde adres, welke ook gebruikt gaat worden door de BSO 

 

De toezichthouder heeft de volgende inspectieactiviteiten uitgevoerd: 

• Documentenonderzoek 

• 2x Locatiebezoek op 20 juli en 9 augustus 2022 

• Gesprek met de beroepskrachten en/of de locatiemanager 

• Meten 

In het rapport geeft de toezichthouder in elk hoofdstuk een toelichting op de beoordeelde 

onderwerpen. In de inleiding van het hoofdstuk staat welke onderwerpen de toezichthouder tijdens 

dit onderzoek heeft beoordeeld. 

 

 

Beschouwing 

 

Conclusie en bevindingen 

Bij de volgende hoofdstukken zijn aan de beoordeelde kwaliteitseisen voldaan: 

• Pedagogisch klimaat 

• Personeel en groepen 

• Accommodatie 

 

Algemene kenmerken 

De Grabbelton is een particuliere organisatie en biedt op verschillende locaties in Geldrop 

dagopvang en buitenschoolse opvang (BSO). Dagopvang is gevestigd op de locaties Oosteinde, 

Hazelaar en de Heilige Geeststraat. BSO vestigingen bevinden zich op de Heilige Geeststraat, 

Gildestraat, Hazelaar en Papenvoort.  

 

Basisschool Sint Josef heeft twee locaties. De locatie aan de Gildestraat waar de groepen 0 tot en 

met 3 gehuisvest zijn en de locatie aan de Papenvoort waar de groepen 4 tot en met 8 gevestigd 

zijn. BSO de Grabbelton biedt op beide locaties buitenschoolse opvang. 

Deze locatie, De Grabbelton BSO Papenvoort 10, maakt gebruik van de Aula van school en een 

nieuwbouw lokaal. Daarnaast kan er ook gebruik worden gemaakt van de gymzaal van school 

  

De BSO beschikt over twee basisgroepen. De Verkenners voor kinderen in de leeftijd van 5 tot 9  

jaar en de Tijdreizigers voor kinderen in de leeftijd van 6 tot 13 jaar. De BSO is geopend op 

maandag, dinsdag en donderdag.    
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Onderzoeksgeschiedenis 

Het Landelijk Register Kinderopvang geeft een overzicht van alle onderzoeken die bij de locatie zijn 

uitgevoerd. Hier volgt een overzicht van de meest recente onderzoeken: 

 

Datum / 

soort 

inspectie 

Bevindingen 

09-10-2018 

Jaarlijks 

onderzoek 

Tijdens de inspectie zijn de domeinen Pedagogisch klimaat, Personeel en groepen 

en Veiligheid en gezondheid (twee items) getoetst. Er was een overtreding 

geconstateerd met betrekking tot het domein Personeel en groepen: één 

beroepskracht was niet ingeschreven en gekoppeld in het Personenregister 

Kinderopvang. Tijdens de conceptfase van het inspectieproces is de beroepskracht 

alsnog ingeschreven in het Personenregister Kinderopvang en gekoppeld aan BSO 

De Grabbelton. 

Handhaving: de gemeente Geldrop-Mierlo heeft de houder op 5 november 2018 

een waarschuwingsbrief gestuurd. 

30-09-2019 

Jaarlijks 

onderzoek 

Tijdens de inspectie zijn de domeinen Pedagogisch klimaat en Personeel en 

groepen, beoordeeld. Alle getoetste inspectie-voorwaarden voldeden aan de Wet 

Kinderopvang. 

2020 Vanwege de Corona-crisis heeft in 2020 geen jaarlijks onderzoek plaatsgevonden. 

    

17-06-2021 De inspectie betreft een jaarlijks risicogestuurd onderzoek. Niet alle items zijn 

beoordeeld. Aan alle getoetste voorwaarden wordt voldaan 

 

 

 

Huidige inspectie 

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 de hoofdstukken Pedagogisch klimaat en 

Personeel en groepen.  

In verband met het in gebruik nemen van een nieuwe ruimte is daarnaast ook het hoofdstuk 

accommodatie meegenomen in deze inspectie. 

De fysieke inspectie heeft plaatsgevonden op 2 data i.v.m. de afwezigheid van kinderen: 20 Juli 

2022 en 9 augustus 2022. 

Geconstateerd is dat de huidige inschrijving van 60 kindplaatsen niet conform de praktijk is en niet 

volgens de in het pedagogisch beleidsplan. De toezichthouder verzoekt de houder deze wijziging 

door te geven aan de betreffende gemeente 

  

Conclusie 

Alle getoetste inspectie-voorwaarden voldoen aan de Wet Kinderopvang.  

  

Voor verdere toelichting zie de inhoud van het rapport. 

 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 

Nieuwe ruimte voldoet aan de gestelde eisen. 

Houder verzocht kindaantal aan te passen van 60 naar 48, conform eigen beleidsplan ( juli 2022) 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 

 

In het hoofdstuk Pedagogisch klimaat beoordeelt de toezichthouder onderdelen uit de volgende 

onderwerpen: 

• Pedagogisch beleid 

• Pedagogische praktijk 

Hieronder staan per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Pedagogisch beleid 

Er is geconstateerd dat de getoetste voorwaarde van het item ‘Pedagogisch beleid’ voldoet aan de 

gestelde eisen.  

 

De Grabbelton B.V. hanteert een pedagogisch beleidsplan voor de buitenschoolse opvang, waarin 

het binnen de organisatie geldende beleid verwoord is voor alle 4 de buitenschoolse opvang 

locaties.  

   

Op basis van de vervolginspectie op 9 augustus blijkt, dat de houder ervoor zorgt dat er in de 

praktijk conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 

   

Binnen de voorwaarde ‘pedagogische praktijk’ is terug te lezen op welke wijze de houder er zorg 

voor draagt dat er verantwoorde buitenschoolse opvang wordt geboden conform aan de 

werkwijze/visie zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan. 

De toezichthouder heeft de houder verzoekt het pedagogisch beleidsplan aan te passen naar de 

nieuwe situatie. de houder heeft de toezichthouder de nieuwe versie gestuurd: pedagogisch 

beleidsplan Juli 2022. 

 

De toezichthouder heeft met de locatiemanager een aantal aandachtspunten besproken betreft de 

beschrijving van de werkwijze groepen, maximale omvang, leeftijdsopbouw en het wennen tijdens 

de vakantie; indien wordt afgeweken van de normale situatie. Met name de emotionele veiligheid 

voor de kinderen die van een andere locatie afkomen. 

Pedagogische praktijk 

Tijdens de inspectie wordt de waargenomen praktijk beoordeeld. De toezichthouder toetst of de 

praktijk overeenkomt met het pedagogisch beleidsplan en de vier pedagogische doelen in het kader 

van het bieden van verantwoorde buitenschoolse opvang (Besluit kwaliteit buitenschoolse opvang, 

art. 11.) 

 

Op basis van de inspectie is geconstateerd dat aan deze voorwaarden wordt voldaan. Onderstaand 

volgen enkele praktijkvoorbeelden gekoppeld aan het pedagogisch beleidsplan. 

 



 

 

6 van 15 

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 20-07-2022 

De Grabbelton te Geldrop 

 

Citaat 1: 

'2.2.3 Zelfredzaamheid. Wij stimuleren kinderen om zoveel mogelijk zelf te doen. Wij respecteren 

de autonomie van het kind en geven het, op een positieve manier, de kans om dingen zelf uit te 

proberen en uit eigen ervaringen te leren. Bij het stimuleren van de zelfredzaamheid wordt 

rekening gehouden met het karakter, leeftijd en de mogelijkheden van het kind. De pedagogisch 

medewerker zal aan de ene kant de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van een kind stimuleren, 

maar is aan de andere kant ook verantwoordelijk voor de emotionele en fysieke veiligheid van het 

kind.' 

Praktijk: 

De groepsruimte biedt verschillende speelmogelijkheden aan die aansluiten aan de diversiteit in 

karakter en interesse van de kinderen. Zo kan er op de computer worden gespeeld, geknutseld en 

gebakken of gekookt. Kinderen krijgen de ruimte om zelf op ontdekking te gaan. Als ze hulp nodig 

hebben gaan de kinderen uit zichzelf naar een van de beroepskrachten toe.  

 

Citaat 2: 

2.2.4 Spelontwikkeling. (...) Kinderen kunnen en mogen vaak kiezen met wat ze spelen, met wie 

ze spelen, waar in de ruimte ze willen spelen, wanneer ze met iets spelen en hoe lang ze met iets 

spelen. De materialen en attributen die wij bij kinderen aanbieden, helpen het kind bij zijn (spel- 

en leer)ontwikkeling.' 

Praktijk: 

Tijdens de observatie wordt er samen met de kinderen in de gymzaal gespeeld. Buiten is het erg 

warm . De kinderen krijgen de ruimte om zelf te kiezen wat ze willen gaan doen maar worden ook 

gestimuleerd om mee te doen wanneer er iets wordt georganiseerd. na de gymzaal gaan de 

beroepskrachten weer samen met de kinderen terug naar de gezamenlijke groepsruimte. 

Ondanks dat de kinderen de vrijheid krijgen om te kiezen waar ze mee willen spelen zijn er ook 

regels afgesproken. Bijvoorbeeld over het gebruik van de gamecomputer en hoelang daar mee 

gespeeld mag worden. 

 

Tijdens de observatie is gezien dat bovenstaande kenmerkende visie in de praktijk wordt 

uitgevoerd. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview manager/ locatieverantwoordelijke 

• Interview anders namelijk: (pedagogisch medewerkers) 

• Observatie(s) (9-08-2022) 

• Pedagogisch beleidsplan (juli 2022) 
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Personeel en groepen 

 

 In het hoofdstuk Personeel en groepen beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

• Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

• Opleidingseisen 

• Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires 

• Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Hieronder staan per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

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. 

  

Er wordt voldaan aan de eisen van de Verklaring omtrent het gedrag en personenregister 

kinderopvang. 

   

Door middel van een steekproef is van vier beroepskrachten gecontroleerd of ze in het bezit zijn 

van een verklaring omtrent gedrag en staan ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 

 

De houder heeft er zorg voor gedragen, dat deze beroepskrachten hun werkzaamheden kunnen 

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 vier 

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/coach van de locatie 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. 

   

Op basis van de aanwezigheidslijsten en personeelsroosters 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 observatie op 9 augustus waren er 19 kinderen aanwezig. Het betrof een vakantiemix 

 

Tijdens de inspectie is (op basis van een steekproef) geconstateerd dat er voldoende 

beroepskrachten aanwezig zijn. Er wordt gebruik gemaakt van de rekentool 1ratio. 
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Gedurende de uren dat conform het pedagogische beleidsplan minder beroepskrachten worden 

ingezet, wordt ten minste de helft van het conform de beroepskracht-kindratio benodigde aantal 

beroepskrachten ingezet. 

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. 

   

De opvang vindt plaats in vaste basisgroepen. Een kind wordt in één basisgroep opgevangen. 

Indien een kind gebruik maakt van een tweede basisgroep, draagt de houder zorg voor een 

schriftelijke toestemming van ouders vooraf de daadwerkelijke situatie. Hieruit moet duidelijk 

blijken wat de tweede groep is, wanneer gebruik gemaakt wordt van de tweede groep en hoelang 

de (tijdelijke) situatie zal duren. 

De houder draagt er zorg voor dat een kind en de ouder weet in welke basisgroep hij/zij geplaatst 

is en wie de beroepskrachten zijn op zijn groep. 

 

Groepsruimte Leeftijd Maximaal aantal 

kinderen 

Aanwezige kinderen 

op 09-08-2022 

beroepskrachten 

aanwezig 

Verkenners 5-8 jaar 22 13 2 

Tijdreizigers 8-13 

jaar 

24 6 2 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview manager/ locatieverantwoordelijke 

• Interview anders namelijk: (pedagogisch medewerkers) 

• Observatie(s) (9-08-2022) 

• Pedagogisch beleidsplan (juli 2022) 
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Accommodatie 

 

In het hoofdstuk Accommodatie beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

• Eisen aan ruimtes 

 

Hieronder staan per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Eisen aan ruimtes 

De extra ruimte die voor de BSO beschikbaar is door het bouwen van een semi permanent gebouw, 

wordt niet ingezet voor een uitbreiding kindplaatsen op deze locatie door de houder.  

De ruimte wordt ingezet als extra activiteitenruimte, waar kinderen onder begeleiding van de 

mentor rustige activiteiten kunnen doen zoals een boekje lezen, spelletjes spelen of lekker chillen  

(pedagogisch beleid juli 2022) 

 

De volgende ruimtes zijn beschikbaar voor de BSO: 

Binnenspeelruimte +-/M2  

Aula ( gedeelte ‘’anders gelegd vinyl inclusief keuken) 142 

Tijdreizigers 70 

 

Naast de groepsruimtes maakt de BSO ook soms gebruik van de gymzaal van school. 

De ruimtes worden door 2 basisgroepen gebruikt met in totaal 46 kindplaatsen. 

 
 

Gebruikte bronnen 

Meten 20-07-2022 
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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 en 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 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) 

 
 

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; 
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b. de participerende ouder; 

c. 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; 

d. 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; 

e. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 

de kinderen die worden opgevangen; 

f. 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 f 

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 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 1, 2 en 19a Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 

lid 1 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; art 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 

de rekenregels. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2, 3, 4, 8 en bijlage 1 onderdeel b 

en c 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. 
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(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

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) 

 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum 

aanwezig kind. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : De Grabbelton 

Website : http://www.degrabbelton.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000017094757 

Aantal kindplaatsen : 60 

 

Gegevens houder 

Naam houder : De Grabbelton B.V. 

Adres houder : Oosteinde 3 

Postcode en plaats : 5663 PZ Geldrop 

KvK nummer : 68264097 

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 :  N.P. van Gelder 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Geldrop-Mierlo 

Adres : Postbus 10101 

Postcode en plaats : 5660 GA GELDROP 
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Planning 

Datum inspectie : 20-07-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 29-08-2022 

Zienswijze houder : 13-09-2022 

Vaststelling inspectierapport : 13-09-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 14-09-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 14-09-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 04-10-2022 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

 

Wij zijn blij met een wederom positief inspectierapport! In iedere situatie is ons doel: de 

ontwikkeling van kinderen verrijken. Daarbij vormen welbevinden en betrokkenheid de bril 

waardoor wij kijken. Een kind dat lekker in zijn vel zit en met hoge betrokkenheid actief is, is 

namelijk optimaal in ontwikkeling. 

Wij stimuleren kinderen om zoveel mogelijk zelf te doen. Wij respecteren de autonomie van het 

kind en geven het, op een positieve manier, de kans om dingen zelf uit te proberen en uit eigen 

ervaringen te leren. We zijn trots dat is gezien dat de groepsruimte verschillende 

speelmogelijkheden bieden aan die aansluiten aan de diversiteit in karakter en interesse van de 

kinderen. Zo kan er op de computer worden gespeeld, geknutseld en gebakken of gekookt. 

Kinderen krijgen de ruimte om zelf op ontdekking te gaan. Als ze hulp nodig hebben gaan de 

kinderen uit zichzelf naar een van de beroepskrachten toe. 

Ook is er geconstateerd dat de kinderen vaak kunnen en mogen kiezen met wat ze spelen, met wie 

ze spelen, waar in de ruimte ze willen spelen, wanneer ze met iets spelen en hoe lang ze met iets 

spelen. De materialen en attributen die wij bij kinderen aanbieden, helpen het kind bij zijn (spel- 

en leer)ontwikkeling. 

Dagelijks werken we hard om dit te bewerkstelligen en vragen onszelf steeds af of we het juiste 

doen. Het is fijn dat dit nu ook bevestigd is tijdens deze inspectie en dat onze inspanningen gezien 

worden en dat onze kenmerkende visie in de praktijk ook wordt ervaren. 

 

 

 

 

 

 

 


