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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
Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over het
kindercentrum en de inspectiegeschiedenis, volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden
elders in het rapport per domein verder uitgewerkt.
Feiten over Buitenschoolse opvang Pebbels
Buitenschoolse opvang Pebbels is onderdeel van Kinderopvang Pebbels en is gevestigd in een pand
aan de Muiderslotstraat in Breda. In het pand is tevens Kinderdagverblijf Pebbels gehuisvest. De
buitenschoolse opvang heeft 10 kindplaatsen voor kinderen van 4-12 jaar.
Ruimtes
De BSO groepsruimte heeft een bruto speeloppervlak van 63 m².
De kinderen maken ook gebruik van de leefkeuken. Deze keuken heeft een bruto speeloppervlak
van 27 m².
Inspectiegeschiedenis
17-07-2014: aangekondigd onderzoek voor registratie.
18-11-2014: Onderzoek na start exploitatie. Er is aan alle beoordeelde voorwaarden voldaan.
30-07-2015: jaarlijks volledig onderzoek. De houder voldoet aan alle voorwaarden die bij deze
inspectie zijn onderzocht.
Bevindingen op hoofdlijnen
Tijdens dit jaarlijks onderzoek dd 30-09-2016 voldoet de houder aan alle getoetste wettelijke
eisen.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Binnen het domein pedagogisch klimaat is het beleidsplan beoordeeld of is voldaan aan de
wettelijke eisen.
Bij de observatie van de pedagogische praktijk is gebruik gemaakt van het Veldinstrument
observatie pedagogische praktijk kindercentra 4-12 jaar van GGD-GHOR Nederland, versie januari
2015.
Hierin staan specifieke aspecten waarop wordt geobserveerd met betrekking tot:
emotionele veiligheid;
persoonlijke competentie;
sociale competentie;
overdracht van normen en waarden.
Pedagogische praktijk
Tijdens het onderzoek is gebleken dat de houder zorg draagt voor de uitvoering van het
pedagogisch beleidsplan.
Ter verduidelijking van de beoordeelde pedagogische praktijk volgen enkele voorbeelden van
observaties die door de toezichthouder op locatie zijn waargenomen.
De observatie heeft plaatsgevonden op dinsdag 18-10-2016 vanaf 16:45 uur. Aanwezig zijn 9
kinderen en een beroepskracht.
Emotionele veiligheid
Er heerst een ontspannen, open sfeer in de groep.
Praktijk
De kinderen zijn duidelijk op hun gemak. De omgang met elkaar verloopt vanzelfsprekend en
ontspannen. Ze reageren positief op elkaar en op de beroepskracht: "deze spuit doet het niet! Wie
wil er ruilen van kleur?" De kinderen hebben plezier in hun activiteit en vermaken zich ook zonder
inbreng van de beroepskracht.
Conclusie
Op basis van de observatie is gebleken dat op de buitenschoolse opvang de emotionele veiligheid
voldoende is gewaarborgd.
Persoonlijke competentie
Kinderen hebben de mogelijkheid (leer-)ervaringen op te doen dankzij de groep, spelmateriaal,
activiteitenaanbod en inrichting.
Praktijk
De beroepskracht plant voor iedere dag een activiteit waar de kinderen aan kunnen deelnemen. Ze
mogen ook kiezen voor een eigen activiteit waar hun interesse naar uitgaat of een rustig plekje
zoeken. Alle kinderen zijn afwisselend met aandacht en wat vrijblijvender bezig met schilderen met
de plantenspuit, spelen in hun eigen binnenhut, omgooien van hoge stapels blokken, etc. De
beroepskracht stimuleert de kinderen en geeft positieve feedback: "wat een mooie kleuren! Kom,
ik maak een foto van je met het schilderij"."
Conclusie
Op basis van de observatie is gebleken dat op de buitenschoolse opvang de persoonlijke
competentie voldoende is gewaarborgd.
Sociale competentie
De beroepskrachten stimuleren de kinderen in hun onderlinge interactie.
Praktijk
De beroepskracht begeleidt de positieve interactie tussen de kinderen. Ze benoemt regelmatig het
plezier dat de kinderen hebben. De kinderen reageren veel op elkaar, op de beroepskracht en
omgekeerd. Over en weer worden grapjes gemaakt: "getsie, heb jij nou groene voetjes? Jullie
krijgen een 10 voor troepje maken vandaag" De kinderen vormen zelf groepjes waarin ze weer een
andere activiteit ondernemen.
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Conclusie
Op basis van de observatie is gebleken dat op de buitenschoolse opvang de sociale competentie
voldoende is gewaarborgd.
Overdracht van waarden en normen
Oefenen van gedeelde verantwoordelijkheid en respectvol samenzijn.
Praktijk
De beroepskracht gunt enkele jongens plezier in het omgooien van stapels blokken maar herinnert
hen eraan dat ze die later zelf weer moeten opstapelen. Hetgeen ze ook doen na een tijdje
wanneer ook anderen gaan opruimen voor het rustmoment. De beroepskracht geeft zelf het goede
voorbeeld in omgaan met elkaar: ze is vriendelijk, belangstellend en helpt waar nodig.
Conclusie
Op basis van de observatie is gebleken dat op de buitenschoolse opvang de overdracht van
waarden en normen voldoende is gewaarborgd.
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Personeel en groepen
Binnen het domein personeel en groepen zijn de medewerkers gecontroleerd op een geldige
verklaring omtrent het gedrag en een passende beroepskwalificatie.
De beroepskracht-kind-ratio en de stamgroepen zijn beoordeeld door middel van presentielijsten
en personeelsroosters. Er is beoordeeld of de praktijk met de theorie overeenkomt.
Verklaring omtrent het gedrag
Tijdens de inspectie zijn de verklaringen omtrent het gedrag van de beroepskrachten en de
locatiemanager ingezien. De verklaringen omtrent het gedrag voldoen aan de wettelijke eisen.
Passende beroepskwalificatie
Tijdens de inspectie zijn de diploma’s van de beroepskrachten ingezien. De beroepskrachten
beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie zoals in de cao
kinderopvang is opgenomen.
Opvang in groepen
De buitenschoolse opvang heeft één basisgroep die bestaat uit maximaal 10 kinderen. De omvang
en de samenstelling voldoen aan de wettelijke eisen.
Beroepskracht-kindratio
Uit de aanwezigheidslijsten, van de kinderen en de roosters van de beroepskrachten van week 38
en 39 en tijdens de inspectie, blijkt dat de beroepskracht-kindratio op de groep voldoet aan de
wettelijke eisen .
Gebruikte bronnen:

Observaties

Verklaringen omtrent het gedrag

Diploma's beroepskrachten

Plaatsingslijsten

Presentielijsten

Personeelsrooster
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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)

De verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht, vrijwilliger is niet ouder dan
twee jaar.
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 en 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Passende beroepskwalificatie
Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie
zoals in de cao kinderopvang is opgenomen.
(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
Ieder kind behoort bij een 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 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
Website
Aantal kindplaatsen

: Kinderdagverblijf Pebbels
: http://pebbels.nl
: 10

Gegevens houder
Naam houder
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

: Audrey Angelina Mechelina Petronella Verheijen
: 60408561
: Nee

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

:
:
:
:
:

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Breda
: Postbus 90156
: 4800RH BREDA

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

:
:
:
:
:
:

GGD West-Brabant
Postbus 3024
5003DA Tilburg
076-5282000
P. van Eggelen

30-09-2016
20-10-2016
01-11-2016
01-11-2016
02-11-2016
02-11-2016

: 22-11-2016
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
Beste Piet,
Bedankt voor het BSO rapport. Vanuit ons verder geen toevoeging.

Hartelijke groet,
Audrey
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