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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een aangekondigd nader onderzoek. 
 

Beschouwing 
Tijdens de jaarlijkse inspectie, uitgevoerd op 12 december 2019, zijn er overtredingen 
geconstateerd binnen het domein Pedagogisch klimaat, onderdeel Pedagogisch beleid en 
Pedagogische praktijk en binnen het domein Accommodatie, onderdeel Eisen aan ruimtes. 
   
In opdracht van gemeente Goirle heeft er op donderdag 23 juni 2020 een nader onderzoek 

plaatsgevonden bij De Avonturiers Sport & Outdoor BSO Goirle. 
 
Conclusie 
Tijdens dit nader onderzoek is gebleken dat de geconstateerde overtredingen zijn opgelost.  
 

De toelichting op de bevindingen kunt u teruglezen 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 
 
Ten tijde van de jaarlijkse inspectie (12 december 2019) heeft de houder er onvoldoende zorg voor 
gedragen dat de beroepskrachten handelen conform het pedagogisch beleidsplan. Daarnaast was 
de uitvoering van pedagogische praktijk onvoldoende. 
 
Deze wettelijke voorwaarden zullen tijdens dit nader onderzoek nogmaals worden beoordeeld.  

 

Pedagogisch beleid 

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan opgesteld waarin de kenmerkende pedagogische 

visie is beschreven. Als aanvulling hierop is een pedagogisch werkplan geschreven specifiek voor 
deze kinderopvanglocatie. 
De houder draagt er zorg voor dat de beroepskrachten in de praktijk handelen volgens het 

pedagogisch beleid. Het pedagogisch beleid wordt tijdens vergaderingen besproken. De 
beroepskrachten worden betrokken bij het opstellen en wijzigen hiervan. Dit blijkt uit de 
gesprekken met de beroepskrachten. 
 
Uit de observatie van de praktijk blijkt dat de beroepskrachten handelen conform het pedagogisch 
beleidsplan. 

 
Bijvoorbeeld: 
In het pedagogisch beleid (pedagogisch script, p. 7) is de volgende beschrijving opgenomen t.a.v. 
Het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid: 
Het is de taak van de Pedagogisch Medewerkers om een klimaat te scheppen waarin een kind zich 
veilig, geborgen en thuis voelt en daarnaast wordt uitgedaagd en uitgenodigd om zich goed te 
kunnen ontwikkelen in brede zin. Aandacht voor kinderen, het kind het gevoel geven ook echt 

gezien te worden, is één van de belangrijkste drijfveren in het handelen van Pedagogisch 

Medewerkers. 
 
In de praktijk is waargenomen: De beroepskrachten hebben zowel oog voor het individuele kind als 
de groep. De beroepskrachten vragen actief na bij de kinderen hoe het met ze gaat en tonen hun 
interesse naar het kind tijdens deze korte gesprekjes. 
De beroepskrachten dragen er zorg voor dat de kinderen naar elkaar luisteren en scheppen de 

mogelijkheid voor kinderen om door te vragen als kinderen belangstelling hebben voor het 
besproken onderwerp. 
 
In het pedagogisch beleid (pedagogisch script, p. 7) is de volgende beschrijving opgenomen t.a.v. 
gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competentie: 
Onderzoeken, spelen en uitproberen zijn belangrijk voor kinderen om grip op de omgeving te 

krijgen. De kernwaarde spelenderwijs ontdekken ligt hierbij aan de basis. De inrichting van de 
ruimte, het aanbod van materiaal en activiteiten, vaardigheden van de Pedagogisch Medewerkers 
en aanwezigheid van leeftijdsgenootjes dragen positief bij aan de persoonlijke ontwikkeling. Dit 
biedt de kinderen de gelegenheid om persoonskenmerken zoals veerkracht, zelfstandigheid, 
zelfvertrouwen, flexibiliteit en creativiteit te ontwikkelen. 

 
In de praktijk is waargenomen: De beroepskrachten dragen zorg voor een positieve sfeer op de 

groep. De beroepskrachten stralen enthousiasme uit tijdens de uitvoering van de sport- en 
spelactiviteiten. Zij weten kinderen te motiveren. 
 
Conclusie 
De houder voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 
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Pedagogische praktijk 

De houder dient zorg te dragen voor verantwoorde kinderopvang. Aan de hand van observaties van 
de pedagogische praktijk en interviews met beroepskrachten is beoordeeld of verantwoorde 
opvang wordt geboden. 

   
De observatie van de pedagogische praktijk heeft plaatsgevonden op donderdagmiddag (23 juni 
2020) op de volgende momenten: 
• binnenkomst van de kinderen met een beroepskracht 
• vrij spel en georganiseerde sport activiteit in de grote zaal 
• tafelmoment 

• georganiseerde activiteit buiten (watersponsen gevecht) 
 

Deze middag zijn er 17 kinderen aanwezig onder begeleiding van 2 beroepskrachten. De 
pedagogische coach heeft meegewerkt op de groep tijdens het tafelmoment om mee te kijken met 
de nieuw aangestelde beroepskracht. De pedagogisch coach gebruikt deze input voor de coaching-
gesprekken. 
De toezichthouder heeft met de pedagogisch coach en de beroepskrachten besproken dat er 

rekening gehouden dient te worden met de samenstelling van de groep. Zij zijn zich ervan bewust 
dat de er een ongelijke verdeling van jongens en meisjes is in deze groep en dat dit een andere 

manier van werken verlangd. 
 
Emotionele veiligheid 
De beroepskrachten hebben gesprekjes met kinderen waarbij beiden bijdragen aan de voortgang 
en inhoud van het gesprek (dialoog). Zij sluiten meestal op passende wijze aan op de situatie en/of 

de vraag van een kind. Er is verbaal en non-verbaal contact.  
De beroepskrachten gedragen zich sensitief en responsief naar de kinderen. Zij laten actief merken 
dat zij het kind begrijpen en reageren daar adequaat op. 
 
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.  
 
De meeste kinderen laten zich enthousiast maken en motiveren door de beroepskrachten; zij 
reageren op initiatieven van de beroepskracht. De meeste kinderen zijn rustig en ontspannen in 
het contact met de beroepskrachten. De kinderen schakelen de beroepskrachten in als ze hulp of 
steun nodig hebben. 

 

 
Persoonlijke competentie 
De beroepskrachten hebben een herkenbare dagindeling met programmaonderdelen, waarbij 
ruimte gemaakt kan worden voor nieuwe/leuke/spannende situaties die kansen bieden voor 
gesprek en leermomenten.  
Bijvoorbeeld: 
Kinderen komen binnen bij de BSO en kunnen meedoen aan een georganiseerde activiteit in de 

grote zaal of kiezen uit het spelmateriaal wat klaar gezet is in de groepsruimte van de BSO. Er zijn 
3 kleine groepjes kinderen van 2 á 3 kinderen per groep in de groepsruimte aan het spelen. Er 
wordt gespeeld met de kapla, lego en er wordt geknutseld. Merendeel van de kinderen zijn is de 
grote zaal aan het meedoen met een sportactiviteit. 
 
De beroepskrachten tonen hun betrokkenheid door met aandacht naar individuele kinderen te 

luisteren en aan te sluiten op de inhoud en reikwijdte van wat een kind vertelt. Zij houden intussen 
contact met de rest van de groep, zonder dat de persoonlijke gerichtheid op het kind hieronder 
lijdt.  

Bijvoorbeeld: 
Tijdens het moment dat kinderen wat aan tafel eten en drinken hebben de beroepskrachten korte 
gesprekjes met de kinderen. Gelijktijdig wordt het middagprogramma uitgelegd waarbij kinderen 
de keus hebben om met de georganiseerde activiteit mee te doen of om zelf te kiezen waarmee ze 

gaan spelen. 
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Het programma bestaat uit vrij spel en gestructureerde individuele en groepsactiviteiten. De 
activiteiten zijn gevarieerd en bieden zowel rustmomenten als actieve uitdaging. Kinderen hebben 

er plezier en zin in. Ieder kind krijgt leer-/ervaringskansen naar eigen wens en behoefte. 
De beroepskrachten sluiten aan op wensen en ideeën van een kind bij het organiseren van 
activiteiten. Zij begeleiden een kind om zelf te (leren) kiezen en initiatief te nemen. Zij bieden zo 

nodig (extra) stimulans en steun voor een kind dat zijn grenzen wil verleggen 
Bijvoorbeeld: 
Bij binnenkomst maar ook na het tafelmoment hebben de kinderen de keuze om mee te doen aan 
een georganiseerde activiteit maar het kind mag ook vrij gaan spelen. De beroepskracht begeleidt 
het kind in het maken van een keuze. 
 
Het spelmateriaal is zichtbaar en bereikbaar voor kinderen. Zij moeten aan de beroepskracht 

vragen of zij met bepaalde spelmaterialen mogen spelen; ander materiaal mogen zij zelf pakken. 
De kinderen kennen de afspraken hierover. 
  
Sociale competentie 
De beroepskrachten zetten gerichte activiteiten en materialen in om kinderen te laten 
samenspelen. Op passende wijze (zonder verstoren) wijzen zij kinderen op elkaars mogelijkheden. 

De groep als geheel wordt benut voor gezamenlijke ervaringen (rituelen, groepsgesprek, imitatie). 

Bijvoorbeeld: 
De beroepskracht legt uit dat er in de middag spelletjes buiten worden gespeeld. De beroepskracht 
legt uit dat ieder kind wat buiten wil gaan spelen zichzelf moet insmeren met zonnebrand. De 
beroepskracht stimuleert de kinderen om elkaar te helpen met insmeren. De beroepskracht geeft 
complimenten aan de kinderen die goed samenwerken. 
 

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. Als er iets gebeurt, is dit aanleiding voor een gesprek met 
individuele kinderen, in een klein groepje of met de hele groep. 
Bijvoorbeeld: Tijdens het moment aan tafel begeleidt de beroepskracht de gesprekjes tussen de 
kinderen onderling en probeert hier de gehele groep bij te betrekken. 
 

De beroepskrachten zetten zich in voor een positieve sfeer door zorg voor de inrichting en 
aankleding van ruimte en activiteiten. Zij maken grapjes, zijn behulpzaam en hebben aandacht en 
zorg voor alle kinderen. Kinderen worden aangesproken op hun medeverantwoordelijkheid voor 
een positieve sfeer en omgang met elkaar. 

Bijvoorbeeld: De kinderen gaan eerst gezamenlijk opruimen of vragen na bij de beroepskracht of 
ze na het eten nog verder mogen spelen met de lego. Daarna wassen de kinderen de handen en 

gaat de groep verspreidt over 2 tafels bij hun eigen mentor aan tafel zitten. 
 
  
Overdracht van normen en waarden 
In het beleidsplan staan aanwijzingen voor afspraken, regels en omgangsvormen. Beroepskrachten 
handelen hiernaar, met ruimte voor eigen inzicht. Zij passen deze in de meeste situaties 
consequent toe.  

Bijvoorbeeld: Op elkaar wachten tot alle kinderen iets te eten en te drinken hebben gekregen dan 
gezamenlijk gaan eten. 
 
De beroepskrachten geven kinderen het goede voorbeeld van sociale vaardigheden in de omgang 
met andere kinderen; ze zijn vriendelijk, luisteren, leven mee, troosten en helpen, werken samen. 
Ze zijn (meestal) consequent in wat ze uitdragen en hoe ze zelf handelen. De beroepskrachten 
communiceren in heldere taal en met een correcte woordkeuze. 

 
De beroepskrachten gaan op eenzelfde respectvolle manier om met alle kinderen, ouders en 

collega’s.  
Bijvoorbeeld: De beroepskrachten werken samen. er zijn korte overlegmomentjes waarbij de 
beroepskrachten met elkaar afstemmen wie welke taak gaat uitvoeren. Zoals bijvoorbeeld en kind 
naar de tennisles brengen 

 
Conclusie 
De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 
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Gebruikte bronnen 

• 5-8-2019 Pedagogisch script 

• interview beroepskrachten 
• interview pedagogisch coach 
• observatie pedagogische praktijk 
• landelijk register kindeorpvang 
 
 

 

Accommodatie 
 
Ten tijde van de jaarlijkse inspectie (12 december 2019) heeft de houder er onvoldoende zorg 

gedragen voor een passende inrichting van de groepsruimte. 
 

Deze wettelijke voorwaarde zal tijdens dit nader onderzoek nogmaals worden beoordeeld. 
  

Eisen aan ruimtes 

De houder heeft personele wisselingen doorgevoerd waardoor er meer aandacht is ontstaan voor 

zowel de inrichting van de ruimte en het aanbieden van georganiseerde activiteiten. 
Tevens heeft de houder enkele aanpassingen doorgevoerd t.a.v. de inrichting van de binnenruimte: 
• De grote bank is deels weggehaald. De 3 zits- bank is momenteel ingezet als een afscheiding 

waardoor er een speelhoek is ingericht met een specifiek speldoel. In deze hoek kunnen 
kinderen boekjes lezen op de bank of op het vloerkleed spelen met bouw- en of 
constructiemateriaal zoals lego of kapla. 

• Twee van de vier tafels zijn een kwartslag gedraaid en met behulp van een open kast met 
knutselmaterialen is er een atelierruimte gemaakt. Hier worden georganiseerde activiteiten 
aangeboden, maar kinderen kunnen ook zelf kiezen wat ze willen gaan maken. Op de muur 
naast de atelierhoek hangt en white-bord waar kinderen hun knutselwerken kunnen ophangen. 

• De houder heeft extra spelmateriaal aangeschaft. 
 

Conclusie 

De houder voldoet aan de wettelijke gestelde voorwaarde. 
 

Gebruikte bronnen 

• interview beroepskrachten 
• interview pedagogisch coach 

• observatie inrichting ruimte 
• landelijk register kinderopvang 
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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, 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 1 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) 

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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : De Avonturiers Sport & Outdoor BSO Goirle 

Website : http://www.de-avonturiers.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000018052922 
Aantal kindplaatsen : 39 
 

Gegevens houder 
Naam houder : De Avonturiers B.V. 
Adres houder : Frankische Driehoek 2 
Postcode en plaats : 5052BL Goirle 
KvK nummer : 18052922 
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 :  T. Butler 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Goirle 
Adres : Postbus 17 

Postcode en plaats : 5050AA GOIRLE 
 

Planning 
Datum inspectie : 23-06-2020 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 30-06-2020 
Verzenden inspectierapport naar houder : 30-06-2020 
Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 30-06-2020 

Openbaar maken inspectierapport : 21-07-2020 
 
 
 
 

 

 


