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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. 
Het rapport dat voor u ligt is tot stand gekomen aan de hand van onderzoek op basis van risico 
gestuurd toezicht. Om meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken 
werken de GGD ’en in Nederland bij de inspectie volgens een model voor risico gestuurd toezicht. 

Dat betekent dat er intensiever geïnspecteerd zal worden waar nodig en minder intensief waar 
gebleken is dat dit kan. Bij risico gestuurd toezicht ligt de nadruk vooral op die zaken die het meest 
direct bijdragen aan de kwaliteit van de kinderopvang. 

 
Beschouwing 
Buitenschoolse opvang de Vlindertuin biedt opvang aan kinderen van 4-13 jaar en laat zich 
inspireren door de antroposofische ideeën van Rudolf Steiner. 
Bso de Vlindertuin is gehuisvest binnen vrije school De Zevenster. De bso heeft de beschikking 

over 2 leefruimtes en maakt gebruik van de buitenspeelruimte van de basisschool. In het gebouw 
zijn naast de bso en de basisschool ook een kinderdagverblijf en peuterspeelzaal gevestigd. 
  
Inspectiegeschiedenis 
 28 december 2015; jaarlijkse risicogestuurde inspectie. Er wordt voldaan aan de getoetste 

voorwaarden. 

 17 november 2016; jaarlijkse risicogestuurde inspectie. Er is 1 overtreding binnen het domein 
'personeel en groepen'. 

  
Inspectie 30 oktober 2017 

Op maandag 30 oktober vindt er een onaangekondigde jaarlijkse inspectie plaats bij bso de 
Vlindertuin. De nadruk van dit onderzoek ligt op de pedagogische praktijk aangevuld met het 
domein 'personeel en groepen' en de meldcode kindermishandeling. 

Er heeft een observatie op de groep, gesprekken met medewerkers en een gesprek met de 
locatieverantwoordelijke plaatsgevonden. Tevens zijn verschillende documenten ingezien. Op de 
groep heerst een rustige, aangename sfeer. De kinderen zijn rustig aan het spelen en de 
medewerkers zijn betrokken bij het spel van de kinderen. Ieder kind wordt gezien en krijgt 
persoonlijke aandacht. 
  
Conclusie 

Er zijn geen overtredingen geconstateerd. Buitenschoolse opvang de Vlindertuin voldoet aan de 
getoetste voorwaarden zoals genoemd in de wet Kinderopvang en het Besluit Kwaliteit 
Kinderopvang en Peuterspeelzalen. 
De toelichting op de bevindingen van de toezichthouder kunt u lezen in het vervolg van dit rapport. 

Aan het einde van dit rapport treft u een overzicht aan van de inspectie-items die zijn beoordeeld. 

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
In dit domein is beoordeeld of de beroepskrachten handelen conform het pedagogisch beleidsplan. 
Er is een oordeel gegeven wat betreft de uitvoering van de pedagogische praktijk op de groep(en). 
Het oordeel is tot stand gekomen door middel van observatie in de praktijk en door gesprekken 
met de beroepskrachten. 

Bij het beoordelen van de observatie en/of het pedagogisch beleidsplan is uitgegaan van de 4 

basisdoelen van M. Riksen-Walraven, die zijn benoemd in de Memorie van Toelichting bij de Wet 
kinderopvang (2005), dit zijn: 
1. Het bieden van emotionele veiligheid. 
2. De mogelijkheid bieden tot ontwikkelen van persoonlijke competenties. 
3. De ruimte bieden tot het ontwikkelen van sociale competenties. 
4. De mogelijkheid geven om normen en waarden eigen te maken. 

  
Conclusie onderzoek 
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden. 
  
 
Pedagogische praktijk 
 

Uitvoering pedagogisch beleidsplan 
Er is geconstateerd dat er in de praktijk uitvoering wordt gegeven aan het pedagogisch 
beleidsplan. 
  
Observatie praktijk 
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het 

Veldinstrument observatie kindercentrum (GGD GHOR Nederland/NJI, 2015). Onderstaande 
beschrijvingen zijn aan dat instrument ontleend, en tijdens het onderzoek op locatie geconstateerd. 
Na de beschrijving uit het veldinstrument volgt eventueel een voorbeeld uit de waargenomen 
praktijk. De beroepskrachten handelen conform de uitgangspunten en werkinstructies in het 
pedagogisch beleidsplan. 
  
Het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid 

Begroeten 

Elk kind wordt individueel begroet, op school of bij binnenkomst; beroepskrachten doen dit op een 
enthousiaste en persoonlijke manier. 
Op bso de Vlindertuin komen kinderen op verschillende tijdstippen binnen. Ieder kind dat 
binnenkomt wordt persoonlijk begroet en krijgt een hand van de beroepskracht. De beroepskracht 
zegt: "Hoi X., welkom, wat fijn dat jij er bent". 
  

Contact/affectie 
De beroepskrachten laten merken dat ze de kinderen accepteren zoals ze zijn; ze geven 
complimentjes, maken grapjes, knuffelen, hebben oogcontact en treden bemoedigend op als een 
kind dat nodig heeft. 
Een kind ligt op de bank omdat hij moe is. De beroepskracht gaat even bij hem kijken. Ze gaat op 
haar hurken zitten, vraagt hoe het gaat en aait hem over zijn hoofd. Ze legt een dekentje over 

hem heen zodat hij lekker warm ligt. Na een kwartiertje gaat de beroepskracht opnieuw kijken en 
informeren hoe het met hem gaat. 

  
Brengen/halen  
De beroepskrachten verwelkomen zowel de ouders als het kind op persoonlijke wijze. Ouders 
mogen hun kind(eren) in de groepsruimte brengen en ophalen. Ouders krijgen de gelegenheid om 
groepsgenootjes aan te spreken en te zien waar het kind die dag mee bezig is geweest.  

Een vader komt zijn kind halen in de groepsruimte. De beroepskracht loopt naar hem toe en vertelt 
wat het kind deze middag heeft gedaan en hoe het gegaan is. 
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Kinderen die iets van lego hebben gebouwd mogen dat laten staan tot de ouders komen om hen dit 
te laten zien. Voordat ze naar huis gaan ruimen ze de gemaakte lego op. 
  
Mogelijkheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties 
Responsief 

De beroepskrachten herkennen de signalen van individuele kinderen, kunnen deze correct 
interpreteren en sluiten hier tijdig en op een gepaste manier op aan. Het kind voelt zich gezien en 
begrepen. 
Een meisje loopt rond door de groepsruimte en komt kijken bij de tafel waar een paar kinderen 
met de strijkkralen bezig zijn. De beroepskracht vraagt aan het meisje of ze ook met de 
strijkkralen wil spelen. Het meisje knikt en gaat ook aan tafel zitten. De beroepskracht geeft het 
meisje een bakje en strijkkralen. 

  
Privacy 

De beroepskrachten maken het mogelijk dat kinderen privacy zoeken of creëren, in een rustig deel 
van de groepsruimte. 
Een kind is moe en wil even liggen. In de groepsruimte staat een bank met de rug naar de 
groepsruimte toe. De beroepskracht zegt tegen het kind dat hij daar even kan gaan zitten of 

liggen. Als andere kinderen in de buurt van de bank willen spelen vraagt de beroepskracht of ze 
even ergens anders willen spelen omdat X. even rustig wil liggen. De kinderen zoeken een andere 
plek om verder te spelen. 
 
Mogelijkheid bieden tot het ontwikkelen van sociale competenties 
Stimulerend contact 
De beroepskrachten moedigen gesprekken tussen henzelf en de kinderen, en tussen kinderen 

onderling aan, door zowel luisteren als praten. Beroepskracht en kind dragen beiden bij aan de 
inhoud en voortgang van het gesprek.  
Een paar kinderen zijn op de mat met lego aan het spelen. De beroepskracht gaat er bij zitten en 

vraagt wat de kinderen aan het maken zijn. De kinderen laten enthousiast hun bouwwerken zien 
en vertellen er over. Er ontstaat een gesprek over de bouwwerken. Een meisje wat erbij staat 
wordt door de beroepskracht aangemoedigd om ook mee te spelen en samen iets te bouwen. 
  

Begeleiden en feedback 
De beroepskrachten begeleiden ook de positieve interacties tussen kinderen. Zij helpen de 
kinderen actief om sociale vaardigheden met leeftijds- en/of groepsgenootjes te ontwikkelen (bv. 
leren delen, naar elkaar luisteren, wachten, helpen).  
Een kind wil met de strijkkralen een kommetje maken. Het bakje moet ingesmeerd worden met 
olie. Het kind weet niet goed hoe ze dit aan moet pakken. De beroepskracht vraagt een ander kind 

om haar even te helpen. Jij kunt het al zo goed, misschien kun jij X. even helpen. Het kind helpt 
het andere kind. 
  

Zorg dragen voor de overdracht van normen en waarden 
Inbreng, meebeslissen, meedoen 
De beroepskrachten geven ruimte aan kinderen om bij (sommige) activiteiten aan te geven waar 
hun voorkeur naar uitgaat.  

De beroepskracht wil vandaag koekjes gaan bakken met de kinderen. De kinderen vragen of het 
halloweenkoekjes mogen zijn omdat het vandaag Halloween is. De beroepskracht stemt hier mee 
in en spreekt met de kinderen af dat ze na het eten (als ook de grote kinderen aanwezig zijn) 
halloweenkoekjes gaan bakken. 
  
De observatie vindt plaats op een middag. In het begin zijn alleen de jongste kinderen (tot 7 jaar) 
aanwezig, vanaf 14.45 komen ook de kinderen vanaf 7 jaar naar de bso. 

Op basis van de observatie tijdens de inspectie kan worden geconstateerd dat de 4 basisdoelen 
voldoende worden gewaarborgd. 
  

 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Loes Govers) 

 Interview (beroepskrachten) 
 Observaties (maandag 30 oktober) 
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Personeel en groepen 

 
Binnen dit onderdeel zijn zowel de beroepskrachten als het kantoorpersoneel (steekproefsgewijs) 

gecontroleerd op een geldige verklaring omtrent het gedrag. Daarbij is gekeken of de 
beroepskrachten een passend diploma hebben. 
  
De beroepskracht-kindratio en de opvang in groepen zijn gecontroleerd door middel van roosters 
en presentielijsten. 
  

Conclusie 
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden. 
  

 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
De beroepskrachten en de houder beschikken over een verklaring omtrent het gedrag (VOG) welke 

voldoet aan de gestelde eisen. 
  
De stagiaires en of vrijwilligers beschikken over een verklaring omtrent het gedrag (VOG) welke 
maximaal twee jaar oud is. 
 
 
Passende beroepskwalificatie 

 
De beroepskrachten beschikken over een passende beroepskwalificatie. 
 

 
Opvang in groepen 
 

Bij bso de Vlindertuin worden de kinderen opgevangen in 2 groepen: 

 naam groep leeftijd kinderen  aantal kinderen 

 Maanvlinder 4-7 jaar 20 

 Aurelia 8-13 jaar 10 

  
Op rustige dagen (in ieder geval maandag, woensdag en vrijdag) en de groep niet groter is dan 20 
kinderen worden de kinderen opgevangen in 1 verticale groep. 
  
Op de dag van inspectie (maandag 30 oktober) zijn 14 kinderen aanwezig. Zij worden in 1 groep 

opgevangen. 

  
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden. 
 
 
Beroepskracht-kindratio 
 

Op de dag van inspectie (maandag 30 oktober) worden 14 kinderen opgevangen door 2 
beroepskrachten. 
  
Aan het begin van de inspectie is 1 beroepskracht alleen aanwezig met 12 kinderen. De andere 
beroepskracht is 2 kinderen aan het ophalen van school. Na een kwartier is ze weer terug met de 2 
kinderen. De verminderde inzet van beroepskrachten blijft binnen het half uur en minstens de helft 
van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt afgeweken van de 

beroepskracht-kindratio. 

  
Uit de aanwezigheidslijsten van de kinderen en de roosters van de beroepskrachten van de week 
43 blijkt dat de beroepskracht-kindratio voldoet aan de gestelde eisen. 
  
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden met betrekking tot de beroepskracht-kindratio. 

 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Loes Govers) 
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 Interview (beroepskrachten) 
 Observaties (maandag 30 oktober) 
 Verklaringen omtrent het gedrag 
 Diploma's beroepskrachten 
 Presentielijsten (week 43 en 30 oktober 2017) 

 Personeelsrooster (week 43 en 30 oktober 2017) 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Binnen dit domein is gekeken naar de meldcode kindermishandeling. In de praktijk is gekeken naar 

de kennis van de beroepskrachten met betrekking tot de meldcode kindermishandeling en de 
mogelijkheid om hiervan kennis te kunnen nemen. 
  
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden. 
  

 
Meldcode kindermishandeling 
 

Buitenschoolse opvang de Vlindertuin maakt gebruik van de meldcode kindermishandeling welke is 
uitgegeven door de Brancheorganisatie Kinderopvang. De meldcode is vertaald naar de eigen 
organisatie en voorzien van een sociale kaart. 
  

De beroepskrachten zijn op de hoogte van de inhoud van de meldcode kindermishandeling. De 
beroepskrachten weten hoe te handelen en zijn zich bewust van de verantwoordelijkheid. Vorig 
jaar heeft er een scholing met betrekking tot de meldcode plaatsgevonden. De meldcode wordt in 
de teamoverleggen besproken. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Loes Govers) 

 Interview (beroepskrachten) 
 Observaties (maandag 30 oktober) 
 Meldcode kindermishandeling 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogische praktijk 

De houder draagt zorg voor uitvoering van het vastgestelde pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 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 vanaf 1 maart 

2013. 
(art 1.50 lid 3 en 3.8g 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 bij aanvang van de werkzaamheden 
niet ouder dan twee maanden. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger is vóór aanvang 
van de werkzaamheden aan de houder overgelegd en bij aanvang van de werkzaamheden niet 
ouder dan twee jaar. De actuele verklaring omtrent het gedrag is niet ouder dan twee jaar, te 
rekenen vanaf de dag van afgifte van de meest actuele verklaring omtrent het gedrag. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 en 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 en 3.8g 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) 

Bij buitenschoolse opvang kunnen voor en na de dagelijkse schooltijd alsmede gedurende vrije 
middagen ten hoogste een half uur per dag minder beroepskrachten worden ingezet dan volgens 
de beroepskracht-kindratio vereist is. 
(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 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt 
afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 
(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 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Meldcode kindermishandeling 

De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld die ten minste de volgende 
elementen bevat: 
- een stappenplan voor het omgaan met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 
- toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen; 

- specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld; 
- specifieke aandacht voor de wijze waarop personeel moet omgaan met vertrouwelijke gegevens. 
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2a Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder handelt overeenkomstig de wettelijke meldplicht en bevordert de kennis en het gebruik 

ervan. 
(art 1.51b en 1.51c Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 



 

11 van 12 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 30-10-2017 
De Vlindertuin te Uden 

 

Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : De Vlindertuin 

Website : http://www.vlindertuin-uden.nl 
Aantal kindplaatsen : 34 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Stichting ISTIA 
Adres houder : Bronkhorstsingel 9 

Postcode en plaats : 5403NA Uden 

KvK nummer : 59378166 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Hart voor Brabant 
Adres : Postbus 3024 
Postcode en plaats : 5003DA Tilburg 
Telefoonnummer : 088-3686845 

Onderzoek uitgevoerd door :  J. van den  Elsen 
 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Uden 
Adres : Postbus 83 
Postcode en plaats : 5400AB UDEN 
 

Planning 
Datum inspectie : 30-10-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 01-11-2017 
Zienswijze houder : 06-11-2017 
Vaststelling inspectierapport : 07-11-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 09-11-2017 
Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 09-11-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 30-11-2017 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

Wat ben ik trots op mijn team, om deze positieve beoordeling te lezen.  
Alle pedagogisch medewerkers doen dagelijks hun uiterste best om een omgeving te scheppen 
waarin kinderen zich vertrouwd en geborgen voelen.  

Dit door warmte en persoonlijke aandacht te geven en zorg te dragen dat BSO kinderen de 
gelegenheid krijgen om te mogen spelen en te ontspannen. Het vrije spel, de natuur, de 
jaarfeesten zijn belangrijke elementen. Het terugkerende middag ritme van zingen, spelen, eten, 
rusten, seizoenen en de jaarfeesten, geeft de kinderen herkenning en vertrouwen. De pm-ers 
bieden de kinderen de gelegenheid om in de moestuin te werken, te koken of bakken en bieden 

we activiteiten aan zoals; theater, muziek, yoga, schilderen en buitenspel. Dit in samenwerking en 
afstemming met de kinderen, hierdoor creëren wij een BSO waar we trots op mogen zijn.  

  
Met vriendelijke groet, 
  
Loes Govers 

 
 
 

 
 
 
 

 

 


