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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 onaangekondigd nader onderzoek. 

 
Beschouwing 
In opdracht van de gemeente Grave is op 12 december 2018 een nader onderzoek uitgevoerd bij 
buitenschoolse opvang (BSO) Onder de Boompjes om Velp.   

Tijdens het jaarlijks onderzoek op 13 augustus 2018 is een overtreding geconstateerd op het 
pedagogisch beleidsplan. 
 
De houder heeft het aangepast pedagogisch beleidsplan toegestuurd aan de toezichthouder. 
 
Conclusie  
Uit het huidige onderzoek is gebleken dat de houder voldoet aan de getoetste voorwaarde.    

De toelichting op de bevindingen van de toezichthouder kunt u lezen in het vervolg van dit rapport. 

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

 

Pedagogisch klimaat 
 
Binnen dit onderdeel is de voorwaarde welke niet voldeed opnieuw beoordeeld. 
  

Pedagogisch beleid 
 
De houder heeft het pedagogisch beleidsplan op het onderdeel verantwoorde kinderopvang 
aangepast. De vier competenties zijn nu opgenomen in het pedagogisch beleidsplan. 
Er wordt voldaan aan de voorwaarden. 
 

Gebruikte bronnen: 

• Pedagogisch beleidsplan Onder de Boompjes 12-02 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 
invulling wordt gegeven aan de aspecten van verantwoorde buitenschoolse opvang, bedoeld in 
artikel 11 van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : KDV Onder de Boompjes v.o.f. 

Vestigingsnummer KvK : 000028997257 
Aantal kindplaatsen : 40 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Kinderdagverblijf Onder de boompjes 
Adres houder : Dokter Kanterslaan 89 

Postcode en plaats : 5361NB Grave 
KvK nummer : 59291893 
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 :  C. van Hulst 
 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Grave 
Adres : Postbus 7 
Postcode en plaats : 5360AA GRAVE 
 

Planning 
Datum inspectie : 12-12-2018 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 12-12-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 12-12-2018 
Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 12-12-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 03-01-2018 
 
 
 
 

 
 
 

 


