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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een aangekondigd incidenteel onderzoek. 

 

Beschouwing 

Buitenschoolse opvang Bolderburen locatie De Immenkorf maakt onderdeel uit van 

BSO Bolderburen. Naast deze BSO heeft BSO Bolderburen twee locaties in Sint Michielsgestel en 

één locatie in Gemonde. 

De buitenschoolse opvang is gevestigd in het Kindcentrum De Immenkorf in Den Dungen. In dit 

kindcentrum is tevens basisschool De Fonkel en kinderdagverblijf De Teigetjes gevestigd. 

Er wordt buitenschoolse opvang geboden aan maximaal 80 kinderen in de leeftijd van 4-13 jaar in 

vier basisgroepen.  

 

Huidig onderzoek 

In opdracht van de gemeente Sint-Michielsgestel voert de toezichthouder een incidenteel 

onderzoek uit bij deze bso. Het betreft een onderzoek naar aanleiding van een wijzigingsverzoek 

welke de houder heeft indiend bij de gemeente. De houder is voornemens het kindaantal te 

verhogen van 80 naar 90 kindplaatsen.  

 

Bevindingen 

Binnen dit onderzoek zijn voorwaarden uit de volgende onderdelen beoordeeld: 

 

• Administratie 

• Pedagogisch klimaat 

• Accommodatie 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden. De toezichthouder heeft de ruimtes, gegevens 

en documenten bekeken en heeft geconstateerd dat BSO Bolderburen, locatie De Immenkorf, over 

voldoende vierkante meters beschikt om het aantal kindplaatsen uit te breiden van 80 naar 90 

kindplaatsen. 

 

 

Advies aan College van B&W 

De toezichthouder adviseert het college om het verzoek tot wijziging van gegevens in het Landelijk 

Register Kinderopvang (LRK) toe te wijzen. 
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Observaties en bevindingen 

Registratie, wijzigingen, administratie en naleving handhaving 

 

Wanneer er wijzigingen zijn, is de houder verplicht om deze door te geven. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 

gelezen en/of besproken is.    

Wijzigingen 

De houder van een kindercentrum doet van een wijziging in de daartoe aangewezen gegevens 

onverwijld mededeling aan het college, nadat deze wijziging hem bekend is geworden. Hierbij 

verzoekt de houder de gegevens te wijzigen. 

  

Conclusie 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Wijzigingsformulier exploitatie 
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Pedagogisch klimaat 

 

De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 

 

De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder 

duidelijk hoe hij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent: Het 

bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden en de 

overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft hij onderwerpen zoals de indeling en grootte 

van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 

gelezen en/of besproken is. 

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleid bevat een concrete beschrijving van de werkwijze, maximale omvang en 

leeftijdsopbouw van de basisgroepen. De basisgroepen zijn als volgt ingedeeld: 

 

"In het kindcentrum De Immenkorf heeft Bolderburen 4 tot 5 basisgroepen. 

• Basisgroepen 1 bestaat uit kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 6 jaar en mogen uit 

maximaal 20 kinderen bestaan.  

• Basisgroep 2 bestaat ook uit kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 6. Deze groep bestaan uit 

maximaal 14 kinderen.  

• Basisgroep 3 bestaat uit kinderen uit de schoolgroepen 3 en 4 (leeftijd 2012 tot en met 2014) 

Is deels 7+ en mag bestaan uit maximaal 22 kinderen.  

• Basisgroep 4 bestaat uit kinderen van geboortejaar 2009 tot en met 2013 en mag uit 

maximaal 24 kinderen bestaan.  

• Basisgroep 5 (alleen op dinsdag en donderdag) uit geboortejaar 2009 tot en met 2011 en mag 

uit maximaal 10 kinderen bestaan." 

 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de getoetste voorwaarde die binnen dit onderdeel van toepassing is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

• Pedagogisch beleidsplan (pedbeleidsplan Den Dungen Immenkorf augustus 2020 2.doc) 
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Accommodatie 

 

De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 

 

De binnenruimte en de buitenruimte moeten groot genoeg zijn. Ook zijn de ruimtes voor de 

kinderen veilig en toegankelijk. De inrichting van de ruimtes stimuleert de kinderen om te spelen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 

gelezen en/of besproken is.   

Eisen aan ruimtes 

Binnenruimte 

Er wordt gebruik gemaakt van onderstaande ruimtes: 

 

- Ruimte 1 (in de ochtend gebruikt door PA andere houder) : 35 m² 

- Ruimte 2 (klaslokaal): 49,4 m² 

- Ruimte 3 (op plattegrond aangeduid als verwerkingsruimte): 59,2 m² 

- 2x gedeelte van de centrale hal: samen 70 m² 

- Speelzaal: 84 m² 

- Kookatelier op de eerste verdieping: 26 m² 

 

De speelzaal is nu ook (deels) ingericht als groepsruimte. Deze zal gebruikt worden door 

basisgroep 5. Deze ruimte is en blijft grotendeels speelzaal, maar daarnaast is een hoge tafel met 

banken geplaatst, een zitzak, een bank, een tv met spelcomputer en een kast met divers 

spelmateriaal zoals spelletjes en boeken.   

 

In totaal is er dan 323 m² aan binnenspeelruimte beschikbaar. 323 m² : 90 kinderen = 3,58 m² 

per kind. 

Dit is voldoende.  

 

Buitenruimte 

Bso Bolderburen maakt gebruik van twee schoolpleinen van de school. Voor de kleine kinderen 

wordt de onderbouw-speelplaats gebruikt en voor de oudere kinderen de bovenbouw-speelplaats. 

De buitenruimte bevat in totaal 4468 m². Dit zijn ruim voldoende vierkante meters 

aan buitenspeelruimte voor het aantal kinderen dat wordt opgevangen. 

 

De speelplaatsen zijn uitdagend ingericht en bieden ruim voldoende speelmogelijkheden. 

Daarnaast is er ook los speelmateriaal, zoals skelters, driewielers, eenwielers. 

 

Conclusie 

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

 

 

 

 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

• Observatie(s) (1 september 2020) 

• Plattegrond (Ontvangen op 1 september 2020) 

• Informatie beschikbare buitenruimte 

• GGD rapporten 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Registratie, wijzigingen, administratie en naleving handhaving 

 

Wijzigingen 

De houder van een kindercentrum doet van een wijziging in de daartoe aangewezen gegevens 

onverwijld mededeling aan het college, nadat deze wijziging hem bekend is geworden. Hierbij 

verzoekt de houder de gegevens te wijzigen. 

(art 1.47 lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 2 en 3 Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse 

kinderopvang en personenregister kinderopvang) 

 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

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) 

 

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 De Immenkorf 

Website : http://www.bsobolderburen.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000017128324 

Aantal kindplaatsen : 80 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Stichting Buitenschoolse Opvang Sint-Michielsgestel 

Oost 

Adres houder : Postbus 47 

Postcode en plaats : 5270 AA Sint-Michielsgestel 

Website : www.bsobolderburen.nl 

KvK nummer : 17128324 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Hart voor Brabant 

Adres : Postbus 3024 

Postcode en plaats : 5003 DA Tilburg 

Telefoonnummer : 088-3686845 

Onderzoek uitgevoerd door :  S. van  Loo 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Sint-Michielsgestel 

Adres : Postbus 10000 

Postcode en plaats : 5270 GA SINT-MICHIELSGESTEL 

 

Planning 

Datum inspectie : 01-09-2020 

Opstellen concept inspectierapport : 02-09-2020 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 15-09-2020 

Verzenden inspectierapport naar houder : 15-09-2020 
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Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 15-09-2020 

Openbaar maken inspectierapport : 07-10-2020 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

 

De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen. 

 

 

 

 

 

 

 


