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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. 

 
Beschouwing 
De Sportieve BSO (BSO Sport & Zo) is onderdeel van Kinderopvang het Beertje en is gehuisvest bij 
tennisvereniging de Hoef in Heesch. De kinderen hebben beschikking over de aangrenzende 

buitenspeelruimte; tennisbanen, speeltuin en in de binnenruimte; de kantine en zolder waar de 
groepsruimtes zich bevinden. 
Van maandag tot en met vrijdag wordt er opvang geboden aan twee basisgroepen van maximaal 
26 kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar. 
  
Inspectiegeschiedenis 
In 2016 is tijdens het jaarlijks onderzoek één overtreding geconstateerd. De BSO was niet 

aangesloten bij de geschillencommissie. 
In 2017 wordt er voldaan aan de getoetste voorwaarden. 
  
Huidige inspectie  
Op dinsdagmiddag 6 februari 2018 heeft een onaangekondigde inspectie plaatsgevonden bij de 
Sportieve BSO (BSO Sport & Zo). In dit onderzoek is de nadruk gelegd op de kwaliteit van de 

dagelijkse praktijk, aangevuld met de onderdelen Pedagogisch beleid en Veiligheid en gezondheid. 
Tevens is een verzoek tot uitbreiding van kindplaatsen meegenomen in deze inspectie. De bso wil 
uitbreiden van 20 naar 26 kindplaatsen. Om die reden is het onderdeel 
Accommodatie meegenomen. 
  
Overleg en overreding 
Omdat het pedagogisch werkplan tijdens de inspectie niet volledig voldeed aan de wettelijke eisen, 

heeft er overleg en overreding plaatsgevonden tussen de houder en de toezichthouder. Binnen de 
gestelde termijn heeft de houder het pedagogisch werkplan aangepast en toegestuurd aan de 
toezichthouder. Dit aangepaste plan is meegenomen in de beoordeling. 

  
Conclusie 
De buitenschoolse opvang voldoet aan de getoetste voorwaarden in dit onderzoek. Tevens kan het 
verzoek tot uitbreiding van 20 naar 26 kindplaatsen ingewilligd worden. 

  
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. 
Het aantal kindplaatsen in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) kan van 20 naar 26 worden 

aangepast. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Binnen dit onderdeel is beoordeeld of het pedagogisch beleidsplan voldoet aan de nieuwe 
voorwaarden en/of de beroepskrachten handelen conform dit opgestelde pedagogisch plan. Er is 
een oordeel gegeven wat betreft de uitvoering van de pedagogische praktijk op de groepen. Het 
oordeel is tot stand gekomen door middel van observatie in de praktijk en door gesprekken met de 

beroepskrachten. 
  
Conclusie 
De buitenschoolse opvang voldoet aan de onderzochte voorwaarden met betrekking tot 

het pedagogisch klimaat. 
  
 

Pedagogisch beleid 
 
Kinderopvang Het Beertje heeft een pedagogisch beleidsplan 4 - 13 jaar opgesteld. Daarnaast is er 
voor BSO Sport & Zo een pedagogisch werkplan opgesteld. Deze plannen beschrijven onderstaande 
zaken:  
 de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de aspecten van verantwoorde buitenschoolse 

opvang (de vier pedagogische doelen); 

 het mentorschap; 
 de wijze waarop bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden 

gesignaleerd en ouders worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere 
ondersteuning; 

 de dagindeling en indeling van groepen; 
 het wenbeleid; 

 beleid ten aanzien van het afnemen van extra dagdelen; 

 een beschrijving van de afwijkende inzet van het minimum aantal benodigde beroepskrachten; 
 een beschrijving van de taken die stagiaires kunnen uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij 

worden begeleid. Er worden geen vrijwilligers ingezet op deze locatie. 
 
Overleg en overreding 
Tijdens de inspectie was het onderdeel met betrekking tot de inzet van stagiaires onvoldoende 

beschreven. 
Om deze reden heeft er overleg en overreding plaatsgevonden tussen de manager en de 
toezichthouder. De manager heeft het pedagogisch werkplan binnen de gestelde termijn aangepast 
en toegestuurd aan de toezichthouder. Na beoordeling van het aangepaste werkplan blijkt dat het 
nu voldoet aan de getoetste voorwaarden. 
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Verantwoorde buitenschoolse opvang 

 
Er is geobserveerd op de groep en er hebben interviews plaats gevonden met de beroepskrachten 
om te beoordelen of men voldoet aan de gestelde pedagogische kwaliteitseisen. De kwaliteitseisen 
zijn hieronder nader beschreven met een korte beschrijving van enkele waargenomen situaties. 

  
Er wordt op een sensitieve en responsieve manier met kinderen 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.  
De beroepskrachten kennen ieder kind in de groep; ze kennen hen bij naam en weten persoonlijke 
bijzonderheden (bijvoorbeeld karakter, interesses en thuissituatie). Ze hebben gesprekjes met de 

kinderen waarbij beiden bijdragen aan de voortgang en inhoud van het gesprek. 
  
Het welbevinden van de kinderen is redelijk tot goed. De meeste kinderen zijn ontspannen en bezig 
met hun spel. Ze zijn met interesse bezig, alleen of met andere kinderen. 
  
Kinderen worden spelenderwijs 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. 
De beroepskrachten sluiten aan op wensen en ideeën van de kinderen bij het organiseren van 
activiteiten. Tijdens het tafelmoment wordt aan de kinderen gevraagd wat ze vanmiddag graag 
willen gaan doen.  
Kinderen gedragen zich zelfstandig bij het aangaan en uitvoeren van de activiteit. Ze weten 
bijvoorbeeld waar de spullen liggen en pakken deze zelf. 

  
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. 
De beroepskrachten begeleiden de interacties tussen de kinderen. Ze helpen de kinderen actief om 
sociale vaardigheden met andere kinderen te ontwikkelen (bijvoorbeeld leren delen en naar elkaar 
luisteren). 

Zo wordt er bijvoorbeeld aan tafel gestimuleerd dat kinderen naar elkaar luisteren en op elkaar 
wachten. 

  
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. 

De beroepskrachten begeleiden de kinderen actief bij het leren kennen en omgaan met de 
afspraken in de groep. Ze leggen uit wat er van een kind verwacht wordt. 
  
Conclusie 
Op basis van de waarnemingen in de praktijk is te concluderen dat de pedagogische basisdoelen 
tijdens de inspectie voldoende worden gewaarborgd. 
 

 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevr. M. van der Stappen en mevr. H van der 

Stappen (tevens beroepskrachten) 

 Observaties 
 Pedagogisch beleidsplan (Het Beertje 2018 (versie 8 2018)) 

 Pedagogisch werkplan (BSO Sport & Zo (2018)) 
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Personeel en groepen 

 
Binnen dit onderdeel is gecontroleerd of de beroepskrachten in het bezit zijn van een geldige 

verklaring omtrent het gedrag (VOG) en een passende beroepskwalificatie. 
  
De beroepskracht-kindratio en de opvang in groepen zijn gecontroleerd door middel van roosters 
en presentielijsten. 
  
Conclusie 

De buitenschoolse opvang voldoet aan de onderzochte voorwaarden met betrekking tot personeel 
en groepen. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
De beroepskrachten zijn  in het bezit van een geldige verklaring omtrent het gedrag en zijn 

opgenomen in de continue screening. 
 
De stagiaire heeft een geldige verklaring omtrent het gedrag, die niet ouder is dan twee jaar. 
 
 
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen 
 

De beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie. 
 
 
Aantal beroepskrachten 
 
Tijdens de inspectie wordt de beroepskracht-kindratio nageleefd. Er worden 20 kinderen 

opgevangen door twee beroepskrachten. 
 
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
 
Er worden maximaal 26 kinderen opgevangen in twee basisgroepen: 
 de eerste basisgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen van groep 1 tot met 4; 

 de tweede basisgroep bestaat uit maximaal 10 kinderen van groep 5 tot met 8. 
  
  
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevr. M. van der Stappen en mevr. H van der 

Stappen (tevens beroepskrachten) 

 Observaties 
 Verklaringen omtrent het gedrag 
 Diploma's beroepskrachten 
 Presentielijsten 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Binnen dit onderdeel is het veiligheids- en gezondheidsbeleid gecontroleerd op inhoud en 

volledigheid. Onder andere is gekeken of de inhoud de actuele situatie betreft. In de praktijk wordt 
gekeken naar de toepassing en kennis van de beroepskrachten omtrent dit beleid en de 
mogelijkheden die worden geboden om hier kennis van te kunnen nemen. 
  
Conclusie 
De buitenschoolse opvang voldoet aan de onderzochte voorwaarden met betrekking tot veiligheid 

en gezondheid. 
  
 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 
De houder heeft voor BSO Sport & Zo een beleidsplan Veiligheid & Gezondheid opgesteld. 
Dit beleid beschrijft onder andere: 

 de grote risico's ten aanzien van de fysieke veiligheid, gezondheid en sociale veiligheid 
(waaronder grensoverschrijdend gedrag); 

 genomen maatregelen voor grote risico's; 
 omgang met kleine risico's;  
 de achterwachtregeling; 
 EHBO-regeling; de beroepskrachten die op deze BSO worden ingezet, beschikken over een 

geldig EHBO-certificaat. Er is dus altijd iemand aanwezig die gekwalificeerd is voor het 

verlenen van eerste hulp aan kinderen. 
 de wijze waarop het beleid wordt gecommuniceerd met de beroepskrachten en de ouders. 
 de wijze waarop de beroepskrachten betrokken worden bij het beleid. Tijdens het lokale 

overleg (7x per jaar) wordt bepaald welke medewerkers op welke onderwerpen een QuickScan 
gaan uitvoeren en gedurende welke periode hieraan wordt gewerkt. Zo is het gehele team 
betrokken bij de inventarisatie. Op basis van de uitkomsten van de risico-inventarisatie wordt 

een actieplan en een jaarplan gemaakt. De voortgang van beide plannen wordt regelmatig 
geëvalueerd tijdens het teamoverleg, waardoor alle medewerkers erbij zijn betrokken. Op 
basis van de evaluaties kan het Veiligheid & Gezondheidsbeleid bijgesteld worden. 

  
Als uitgangspunt voor dit beleidsplan zijn de risico-inventarisaties veiligheid en gezondheid gebruikt 
die zijn uitgevoerd in oktober 2017. 
  

Tijdens de inspectie is er een veiligheidsrisico geconstateerd. Tussen de twee groepsruimtes zitten 
ramen en een deur met enkel glas, hierdoor is er een risico dat een kind door dit glas kan 
vallen. De houder heeft hier actie op ondernomen en de ramen en deur voorzien van 
veiligheidsfolie. Hier zijn foto's van gemaakt en doorgestuurd aan de toezichthouder. 
 
 
 

Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevr. M. van der Stappen en mevr. H van der 

Stappen (tevens beroepskrachten) 
 Observaties 
 Beleidsplan BSO Sport & Zo (ongedateerd) 

 EHBO-certificaten beroepskrachten 

 Foto's ramen en deur voorzien van veiligheidsfolie 
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Accommodatie 

 
Vanwege een verzoek tot uitbreiding van kindplaatsen is dit onderdeel meegenomen in de 

inspectie. 
  
Conclusie 
De buitenschoolse opvang voldoet aan de onderzochte voorwaarden met betrekking tot het 
onderdeel Accommodatie. 
  

 
Eisen aan ruimtes 
 
De bso beschikt over twee groepsruimtes op de eerste verdieping van het clubhuis van de 
tennisvereniging. 
De ruimtes hebben een oppervlakte van 66 m2 en 24,6 m2. In totaal 90,6 m2. 
Er zullen maximaal 26 kinderen worden opgevangen. Per kind is 3,5 m2 aan binnenspeelruimte 

beschikbaar. 
  
De buitenruimte is niet gemeten, maar is voldoende groot voor de opvang van 26 kinderen. 
 
 
 
Gebruikte bronnen: 

 Observaties 
 Metingen met digitale afstandsmeter 
 Wijzigingsformulier (aantal kindplaatsen) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder 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) 

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 2a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind met de ouders bespreekt en de 
wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke beroepskracht de mentor is 
van het kind. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving de wijze waarop 
bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders 

worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

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 2d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 

kinderen kunnen wennen aan een nieuwe basisgroep waarin zij zullen worden opgevangen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2e Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de tijden 

waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal 
aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en 
wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimum aantal 
beroepskrachten op grond van de beroepskracht-kindratio kan op de dagen van de week 
verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3a en 16 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de aard 
en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de basisgroep kunnen verlaten. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de taken 
die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de buitenschoolse opvang kunnen 
uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3e Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van het beleid 
ten aanzien van het gebruik kunnen maken van buitenschoolse opvang gedurende extra dagdelen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de 
omgang met de basisgroep bij activiteiten in groepen groter dan dertig kinderen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de wijze 
waarop meertalige buitenschoolse opvang in het kindercentrum wordt vormgegeven. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3f Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Verantwoorde buitenschoolse opvang 

In het kader van het bieden van verantwoorde buitenschoolse opvang, draagt de houder 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 

De houder en de personen werkzaam bij een 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 Wet kinderopvang) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is aan de 
houder van een kindercentrum overgelegd, voordat deze persoon zijn werkzaamheden aanvangt. 
De verklaring omtrent het gedrag is bij aanvang van de werkzaamheden niet ouder dan twee 
maanden. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiair of uitzendkracht moet voordat deze persoon 
zijn werkzaamheden voor de eerste maal aanvangt aan de houder van een kindercentrum zijn 
overgelegd. De verklaring omtrent het gedrag is bij aanvang van de werkzaamheden niet ouder 
dan twee maanden. Deze verplichting geldt vervolgens uiterlijk iedere twee jaar, te rekenen vanaf 

de dag van afgifte van de meest actuele verklaring omtrent het gedrag.  
Bij iedere volgende houder ten behoeve waarvan de stagiair of de uitzendkracht in die periode van 
maximaal twee jaar werkzaam is, overlegt hij telkens de meest actuele verklaring omtrent het 
gedrag. 
(art 1.50 lid 4 en 8 Wet kinderopvang) 

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen 

Beroepskrachten en beroepskrachten meertalige buitenschoolse opvang beschikken over een voor 
de werkzaamheden passende opleiding en bewijsstukken. De beroepskwalificatie-eisen en 
bewijsstukken die voor beroepskrachten worden genoemd in de meest recent aangevangen cao 
kinderopvang en de cao welzijn en maatschappelijke dienstverlening (cao sociaal werk), worden 

aangemerkt als beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken voor een passende opleiding.  

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) 
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Aantal beroepskrachten 

De verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 
kinderen in een basisgroep (beroepskracht-kindratio) wordt bepaald op grond van tabel 2 in bijlage 
1a, onderdeel b bij het besluit en de daarbij behorende rekenregels.  
Gebruik kan worden gemaakt van de rekentool op de website www.1ratio.nl  

 
In afwijking hiervan kunnen voor en na de dagelijkse schooltijd alsmede gedurende vrije middagen 
van de basisschool voor ten hoogste een half uur per dag minder beroepskrachten worden ingezet, 
met dien verstande dat ten minste de helft van het aantal beroepskrachten wordt ingezet. 
 
Indien bij buitenschoolse opvang per dag ten minste tien aaneengesloten uren opvang wordt 
geboden, kunnen, op vrije dagen van de basisschool of tijdens de schoolvakanties, in afwijking van 

het aantal minimaal in te zetten beroepskrachten, voor ten hoogste drie uren per dag minder 
beroepskrachten worden ingezet. Dit met inachtneming van de in het pedagogisch beleidsplan 
vastgestelde tijden waarop minder beroepskrachten kunnen worden ingezet dan minimaal vereist 
op grond van de beroepskracht-kindratio alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan 

wordt afgeweken.   
 
Gedurende de uren dat minder beroepskrachten worden ingezet wordt ten minste de helft van het 

aantal vereiste beroepskrachten ingezet. De afwijkende inzet kan op de dagen van de week 
verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3a en 16 lid 1, 2 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 1a, onderdeel b van het Besluit kwaliteit kinderopvang.  
Het vereiste van opvang in één basisgroep geldt niet: 
- indien kinderen bij activiteiten als beschreven in het pedagogisch beleidsplan de basisgroep 

verlaten;   
- indien met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders het kind gedurende een 

tussen houder en ouders overeengekomen periode worden opgevangen in één andere basisgroep 
dan de vaste basisgroep. 
De eis ten aanzien van de maximale groepsgrootte geldt niet indien kinderen bij activiteiten als 
beschreven in het pedagogisch beleidsplan de groep verlaten. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid 
van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder draagt er zorg voor dat 
er in de buitenschoolse opvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt gehandeld. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

De houder of voorgenomen houder stelt het veiligheids- en gezondheidsbeleid schriftelijk vast en 
verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder evalueert, en indien nodig actualiseert, het 

veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden na opening van het kindercentrum. Daarna 
houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid actueel. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
houder er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid samen met de 

beroepskrachten een continue proces is van het vormen van beleid, implementeren, evalueren en 
actualiseren. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3a Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de 

opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich meebrengt, waarbij in ieder 
geval wordt ingegaan op: 
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen; 
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen; 
- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, 

stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is 

aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, 
teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het 
risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich 
verwezenlijken. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een beschrijving in algemene zin van de wijze waarop 
kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen voor de veiligheid en 

gezondheid van kinderen beperkt zijn en welke derhalve niet zijn aan te merken als voornaamste 
risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid en gezondheid en als risico op 

grensoverschrijdend gedrag. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

houder er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en gezondheidsbeleid en de evaluaties 
daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiairs, 
vrijwilligers en ouders. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3e Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van 
de wijze waarop de achterwacht is geregeld indien er met inachtneming van de beroepskracht-
kindratio of bij het afwijken van de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten op 
grond van de beroepskracht-kindratio, slechts een beroepskracht op het kindercentrum aanwezig 
is. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3f en art 16 lid 5 en 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

De houder draagt er zorg voor dat er gedurende de buitenschoolse opvang te allen tijde ten minste 
één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen 
conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere regels. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 8 
Regeling Wet kinderopvang; bijlage bij de Aanwijzing van geregistreerde certificaten voor de kinderopvang 
inzake het met goed gevolg afgesloten onderricht dat in elk geval het verlenen van eerste hulp aan kinderen 
omvat) 

 

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 : Sportieve Buitenschoolse opvang 

Website : http://www.kdvhetbeertje.nl 
Aantal kindplaatsen : 20 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Kinderopvang Het Beertje B.V. 
Adres houder : Heesterseweg 5A 

Postcode en plaats : 5386KT Geffen 
KvK nummer : 66376777 
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. van Waardenburg 
 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Bernheze 
Adres : Postbus 19 
Postcode en plaats : 5384ZG HEESCH 
 

Planning 

Datum inspectie : 06-02-2018 
Opstellen concept inspectierapport : 16-03-2018 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 30-03-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 30-03-2018 
Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 30-03-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 20-04-2018 
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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. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


