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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. 
 
Het onderzoek heeft zich met name gericht op de kwaliteit van de dagelijkse praktijk. 
 
De volgende voorwaarden zijn onderzocht: 
• Pedagogische praktijk; 

• PRK en diploma's; 
• Groepsgrootte; 
• Beroepskracht-kindratio 
• Accommodatie, i.v.m. het ophogen kindplaatsen 
 
Als gevolg van de nieuwe regelgeving per 01-01-2019 zijn, in overleg en opdracht van de 

gemeente, de nieuwe kwaliteitseisen getoetst. 
 
Het betreft nieuwe eisen m.b.t.: 
• Personeel en groepen: beroepskwalificatie en inzet pedagogisch beleidsmedewerker 
 

Beschouwing 
 
Inleiding: 
De beschouwing geeft uitleg over het toezicht kinderopvang en beschrijft de resultaten bij het 
uitgevoerde onderzoek. Na de feiten over de BSO en de inspectiegeschiedenis, volgen de 
bevindingen op hoofdlijnen. Deze worden in het rapport per domein verder uitgewerkt. 
 

Feiten van deze buitenschoolse opvang: 
BSO Bolderburen locatie Zonnewende is gehuisvest in vrije school Zonnewende te Zutphen. 
De BSO heeft twee groepsruimten; één lokaal in de basisschool, dat 2 ochtenden in de week 
gedeeld wordt met de peutergroep van de Morgenster. Het tweede lokaal inclusief keuken is in het 

Tobias gebouw dat direct naast het schoolgebouw staat. 
   
Inspectiegeschiedenis:  

22-02-2017: Onderzoek voor registratie 
11-05-2017: Onderzoek na registratie 
23-10-2018: Jaarlijks onderzoek. Er heeft overleg en overreding plaats gevonden. Het pedagogisch 
beleidsplan is aangepast en verstuurd. 
 
Bevindingen op hoofdlijnen: 

Op 13 december 2018 is er een verzoek ingediend om het aantal kindplaatsen te verhogen van 30 
naar 34. Na beoordeling van de plattegrond en een gesprek met de houder is deze wijziging 
doorgevoerd. Er is afgesproken dat tijdens de jaarlijkse inspectie van 2019 de uitbreiding wordt 
meegenomen. 
 
Dat is gedaan en daarbij was er nog een aandachtspunt nl: 
In het pedagogisch beleid staat het aantal kindplaatsen nog op 30. De houder geeft aan dat dat zal 

worden aangepast.   

 
Tijdens de huidige inspectie wordt aan de getoetste voorwaarden voldaan. 
 
Zie voor een toelichting het rapport. 
 

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

Pedagogisch klimaat 
 
Het pedagogisch beleid vormt de belangrijkste bron van informatie voor ouders waarin de houder 

de visie op de omgang met kinderen verwoordt. De wetgever heeft bepaald dat een aantal items 
onderdeel moet uitmaken van dit beleidsdocument. 
  

Pedagogisch beleid 

Buitenschoolse opvang Bolderburen heeft een pedagogisch beleidsplan vastgesteld. 
De nieuwste versie, april 2019, is toegestuurd. 

 
De houder draagt er zorg voor dat in de buitenschoolse opvang conform het pedagogisch 
beleidsplan wordt gehandeld. 
 

Pedagogische praktijk 

Om te toetsen of in de praktijk gehandeld wordt conform het pedagogisch beleid heeft een 
observatie plaatsgevonden op maandagmiddag 28 oktober 2019. Op de volgende aspecten van 

verantwoorde kinderopvang is toegezien. 
 
A: Er wordt op een sensitieve en responsieve manier met kinderen omgegaan. Er is respect voor 
de autonomie van kinderen, grenzen worden gesteld aan en structuur wordt geboden voor het 
gedrag van kinderen. Dit gebeurt op een manier dat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen 
kunnen voelen. 
 

B: Kinderen worden spelenderwijs uitgedaagd in de ontwikkeling van: 
Motorische vaardigheden; cognitieve vaardigheden; taalvaardigheden; creatieve vaardigheden. Dit 
gebeurt zodanig dat kinderen in staat worden gesteld steeds zelfstandiger te functioneren in een 
veranderende omgeving. 
 
C: Kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 

vaardigheden worden bijgebracht. Kinderen worden in staat gesteld 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. 
 

Het volgende is geobserveerd: 
Het vrij spelen, toiletbezoek en jassen aandoen voor vertrek speeltuin, terugkomst van 
buitenactiviteit, eten en drinken.  
 
Op alle aspecten van verantwoorde kinderopvang is toegezien. Van twee aspecten wordt de 
observatie beschreven. 
 

Observatie A; 
Kennen/ herkennen: 
De beroepskrachten kennen ieder kind in groep, ze kennen hen bij naam en weten persoonlijke 
bijzonderheden. In de groep met de jongste kinderen wordt op tijd aangegeven dat ze naar de 

speeltuin gaan. De kinderen krijgen de tijd om het spel af te ronden. Samen wordt er opgeruimd. 
De beroepskracht zegt: ..... (naam van kind) wil je even helpen de spullen op te ruimen? 
Er zijn kinderen die zo in het spel opgaan dat ze niet horen wat er wordt gezegd. De beroepskracht 

weet dit en loopt naar de kinderen toe. Dan wordt nogmaals herhaald wat de bedoeling is. 
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Energie en sfeer: 
Er heerst een ontspannen, open sfeer op de groep. Er worden veel buitenactiviteiten aangeboden. 

Er is een vrije keuze en ruimte voor inbreng van de kinderen. Kinderen weten waar ze aan toe zijn, 
zijn bekend met de huisregels of anders wijst de beroepskracht daarop met uitleg. Kinderen praten 
onderling, maken grapjes en plezier. Er zijn kinderen die na de buitenactiviteit lekker op de bank 

een boekje of de Donald Duck lezen. Maar er zijn ook kinderen die direct weer naar buiten gaan om 
te voetballen op het schoolplein. 
 
Respectvol contact: 
De beroepskrachten hebben gesprekjes met de kinderen. Zij laten actief merken dat zij het kind 
begrijpen en reageren daar adequaat op. Een van de kinderen heeft bladeren meegenomen en wil 
deze drogen. De beroepskracht geeft uitleg hoe hij dat het beste kan doen.  

 
Observatie B; 
Aandacht: 
De beroepskrachten tonen hun betrokkenheid door met aandacht naar individuele kinderen te 
luisteren en aan te sluiten. De beroepskracht loopt naar de kinderen toe en geeft dan aanwijzingen 
en ondersteuning. 

 

Zelfredzaamheid: 
Het spelmateriaal is zichtbaar en bereikbaar voor kinderen. De kinderen weten welk spelmateriaal 
ze mogen pakken en welk spelmateriaal in overleg met de beroepskracht gepakt mag worden. De 
kinderen kennen de afspraken hierover.  
 
Conclusie: 

BSO Bolderburen biedt verantwoorde buitenschoolse opvang, waaronder wordt verstaan het in een 
veilige en gezonde omgeving bieden van emotionele veiligheid aan kinderen, het bevorderen van 
de persoonlijke en sociale competentie van kinderen en de socialisatie van kinderen door 
overdracht van algemeen aanvaarde waarden en normen (artikel 1.49 lid 1 Wet kinderopvang). 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevrouw van IJsselsteyn) 

• Interview (de beroepskrachten) 
• Pedagogisch beleidsplan (versie april 2019) 
 

Personeel en groepen 
 
Er worden eisen gesteld aan hoe de houder met de opvang in groepen dient om te gaan. Ook is 
gecontroleerd of de kwaliteitseisen met betrekking tot de beroepskracht-kindratio worden 
nageleefd. De bevindingen over deze voorwaarden worden beschreven en beoordeeld. 
  

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De wijze waarop de houder zijn beleid voert met betrekking tot verklaringen omtrent gedrag, is op 
basis van een steekproef onderzocht. De steekproef is bepaald door te toetsen of het personeel dat 
ten tijde van het onderzoek op de locatie aanwezig was, in het bezit is van een verklaring omtrent 
gedrag die voldoet aan de door de Wet gestelde voorwaarden. 
 
Uit de steekproef bij het onderzoek blijkt dat de houders, de beroepskrachten, de assistent en de 
stagiaire zijn ingeschreven en gekoppeld aan Bolderburen in het personenregister kinderopvang 

(PRK). 
 
Conclusie:  
Er wordt voldaan aan de wettelijke eisen. 
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Opleidingseisen 

Beroepskrachten: 
De toezichthouder heeft van de beroepskrachten de diploma’s ingezien. Deze diploma’s zijn 
overeenkomstig de diploma’s die volgens de geldende cao-kinderopvang een kwalificatie geven. 
 

Pedagogisch beleidsmedewerker/coach: 
BSO Bolderburen kiest ervoor om de pedagogische beleidstaken door de houders te laten uitvoeren 
en de pedagogische coaching wordt door een externe coach uitgevoerd.  
 
De houder heeft het hele jaar 2019 de tijd om te voldoen aan de voorschriften omtrent de inzet 
pedagogisch beleidsmedewerker. De toetsing van de beroepskwalificatie en de inzet van de 
pedagogisch beleidsmedewerker voor het jaar 2019 vindt daarom plaats bij het jaarlijks onderzoek 

in 2020. 
 
De beroepskwalificatie en de feitelijke inzet van de beleidsmedewerkers zijn niet beoordeeld. Zie 
ook de voorwaarde 'inzet pedagogisch beleidsmedewerkers'. 
 

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

stagiaires 

De houder berekent het vereiste aantal beroepskrachten aan de hand van de rekentool 
www.1ratio.nl. De inzet van het aantal beroepskrachten wordt berekend aan de hand van het 
aantal aanwezige kinderen per basisgroep. De beroepskracht-kindratio is daarmee geborgd op het 
moment van inspectie. 
 
De BSO is op de dag van inspectie geopend en verdeeld over twee groepen. 

De groep; 4-7 jaar, 20 kinderen, 2 beroepskrachten en 1 stagiaire. 
De groep; 8-12 jaar, 14 kinderen, 2 beroepskrachten en 1 assistent  
 
Conclusie: 
Aan deze voorwaarde wordt voldaan. 

 
Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

 
Pedagogisch beleidsmedewerkers en pedagogisch coach 
 
In het pedagogisch beleidsplan staat het volgende hierover beschreven: 
Een pedagogisch coach en pedagogisch beleidsmedewerker in de Kinderopvang zijn vanaf 1 januari 
2019 verplicht. Bij BSO Bolderburen vullen ze deze twee functies apart in. 

 
Pedagogisch beleidsmedewerker: 
De pedagogische visie en het daaruit voortvloeiende beleid wordt al jaren neergezet en verder 
ontwikkeld door de houdsters van BSO Bolderburen. Zij zijn tevens locatieverantwoordelijken en 
vervullen de rol van pedagogisch beleidsmedewerker en houden zich bezig met het continu 
verbeteren van de kwaliteit van de BSO, het bijstellen van het pedagogisch beleidsplan en het 
implementeren van nieuwe regels en wetten binnen de kinderopvang. 

Binnen BSO Bolderburen zijn er twee locaties en wordt er minimaal 100 uur op jaarbasis besteed 
aan het ontwikkelen en verbeteren van het pedagogisch beleid. Hieronder vallen o.a. de wekelijkse 
overleggen, maandelijkse teamvergaderingen, het ontwikkelen, implementeren en beschrijven van 
de pedagogische en organisatorische gang van zaken. De pedagogisch beleidsmedewerkers 

bekijken iedere keer opnieuw wat er nodig is aan scholing, begeleiding van de medewerkers en 
aanpassing van de ruimtes. Ze houden de 4 pedagogische doelen actueel en bekijken hoe de 
kinderen elke keer opnieuw gestimuleerd kunnen worden om iets nieuws te leren, ieder op z’n 

eigen niveau en manier. 
De pedagogische beleidsmedewerkers zullen zich ook continu scholen en zich op de hoogte houden 
van vernieuwingen binnen de kinderopvang. 
In de maandelijkse teamvergaderingen wordt hierover met het team gesproken en samen gekeken 
naar hoe we deze visie en dit beleid implementeren. 
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Pedagogisch coach: 
De pedagogisch coach is bij BSO Bolderburen iemand anders dan de pedagogisch 

beleidsmedewerker en ziet er bij BSO Bolderburen op toe dat er binnen het team gewerkt wordt 
zoals in het pedagogisch plan beschreven staat. Ze helpt de medewerkers in het signaleren van 
knelpunten in hun werkzaamheden, kennis en vaardigheden en achterhaalt samen hun 

coachingsbehoeften. Ze draagt bij aan de kwaliteitsverbetering van de medewerkers door hen te 
coachen, te ondersteunen en te adviseren bij de begeleiding van de groep kinderen (ook in 
complexe situaties). Afhankelijk van de behoeften van de afzonderlijke medewerkers kan er 
gekozen worden om meer scholing of begeleiding in te zetten zodat de pedagogisch medewerkers 
hun werkzaamheden als uitdagend en inspirerend blijven zien en zodat ze voldoen aan de nieuwe 
eisen en afspraken. Ook kan er gekozen worden om op een gegeven moment meer groepsgewijze 
coaching aan te bieden.  

BSO Bolderburen heeft 2,9 FTE aan medewerkers in dienst. Dit betekent dat ze minimaal 29 uur 
aan coaching moeten inzetten om aan de wettelijke voorwaarden te voldoen. 
 
Conclusie: 
De inzet van de pedagogisch beleidsmedewerkers/coach is vastgelegd en de beroepskrachten en 
de ouders worden hierdoor geïnformeerd. Of elke beroepskracht die coaching behoort te ontvangen 

ook daadwerkelijk coaching heeft gekregen wordt beoordeeld tijdens het jaarlijks onderzoek in 

2020. De houder heeft voor het geven van de coaching aan elke beroepskracht tot 1 januari 2020 
de tijd. 
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij buitenschoolse opvang Bolderburen vindt de opvang plaats in basisgroepen. 
   

De opvang vindt plaats in twee basisgroepen. Aan ieder kind is een mentor toegewezen die de 
ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders bespreekt.  
 
Conclusie: 
Aan deze voorwaarden wordt voldaan. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevrouw van IJsselsteyn) 
• Interview (de beroepskrachten) 

• Personen Register Kinderopvang 
• Diploma(s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 
• Plaatsingsoverzicht 
• Personeelsrooster 
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Accommodatie 
 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het onderdeel accommodatie en inrichting. Per 
aspect worden eerst de bevindingen beschreven over het kindercentrum. Daarna volgt een oordeel 
op basis van de wettelijke voorschriften. 
  

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. 
 
Binnenspeelruimte: 
De BSO beschikt over ten minste 3,5 m² per kind.  
 
De groepsruimte in de basisschool voor de kleuters en klas 1 (4-7 jaar) is 70 m². 

De groepsruimte en de keuken in het Tobias gebouw voor kinderen vanaf klas 2 (8-12 jaar) is 49 
m².  
Voor 34 kindplaatsen (34 x 3,5 m²) is 119 m² nodig. De ruimtes zijn: 70 m² + 49 m² = 119 m². 
Er is 3.5 m² per kind. 
 
De buitenruimte: 

De buitenruimte is voldoende. Elk kind heeft meer dan 3 m² buitenspeelruimte omdat het gehele 
schoolplein gebruikt kan worden. De buitenspeelplaats is aangrenzend en voor kinderen veilig en 
toegankelijk. 
 
De houder geeft aan dat er veel buitenactiviteiten worden uitgevoerd. 
 
Conclusie: 

Aan deze voorwaarden wordt voldaan.  
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevrouw van IJsselsteyn) 
• Interview (de beroepskrachten) 
• Observatie(s) 
• Beleid veiligheid- en gezondheid 

• Plattegrond 
• Informatie beschikbare buitenruimte 
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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) 

 

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; 
b. 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; 
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder exploiteert en waar 

kinderen worden opgevangen; 

d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 
de kinderen die worden opgevangen; 
e. 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 e 
ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 
 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 
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De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling met de in artikel 1.50 derde lid van 
de wet genoemde personen inclusief hemzelf. 
 

(art 1.48d 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 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

 

Opleidingseisen 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 
aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
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 Wet kinderopvang; art 15 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9a lid 1 
en 2 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 tabel 2 in bijlage 1, onderdeel b, bij het 
besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels; 
- Indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de basisgroep 
verlaten, leidt dit niet tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit 

buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten, ten 
opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit; 
- in afwijking hiervan op grond van het Besluit kwaliteit kinderopvang art.16 lid 4 minder 
beroepskrachten zijn ingezet. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit 
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. 
 

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

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum 
aanwezig kind. De buitenspeelruimte is bij voorkeur aangrenzend aan het kindercentrum. In het 
geval een buitenspeelruimte niet aangrenzend is, is deze gelegen in de directe nabijheid van het 

kindercentrum en voor kinderen toegankelijk en veilig bereikbaar. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : BSO Bolderburen, locatie de Zonnewende 
Website : http://www.bso-bolderburen.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000007112394 
Aantal kindplaatsen : 34 
 

Gegevens houder 
Naam houder : BSO Bolderburen 
Adres houder : Valckstraat 29 
Postcode en plaats : 7203 GB Zutphen 
KvK nummer : 08160555 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Noord- en Oost-Gelderland 
Adres : Postbus 3 
Postcode en plaats : 7200 AA Zutphen 

Telefoonnummer : 088-4433000 
Onderzoek uitgevoerd door :  Mevr. A. Olthof 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Zutphen 

Adres : Postbus 41 
Postcode en plaats : 7200 AA ZUTPHEN 

 

Planning 
Datum inspectie : 28-10-2019 

Opstellen concept inspectierapport : 11-11-2019 
Zienswijze houder : 25-11-2019 
Vaststelling inspectierapport : 25-11-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 25-11-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 25-11-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 28-11-2019 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

 
Wij zijn erg blij met het verslag van de inspectie en voelen het als een compliment voor onze inzet 
afgelopen jaar. We zijn actief bezig geweest met het implementeren van een mentor voor de 
kinderen een coach voor de pedagogisch medewerkers en zijn zelf als houdsters (nog) bewuster 
bezig geweest met ons pedagogisch plan. 
 
We zetten dit komend jaar met veel enthousiasme voort. 
 

 
 
 

 
 
 

 


