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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 

 
Beschouwing 
Buitenschoolse opvang (BSO) Het Beertje is gevestigd in een pand aan de Heesterseweg in Geffen. 
In het pand bevindt zich tevens kinderdagverblijf Het Beertje. Op de bovenverdieping zit de BSO, 

op de begane grond het kinderdagverblijf. 
De BSO beschikt over twee ruimtes. Er worden maximaal 40 kinderen in twee basisgroepen 
opgevangen. 

  
Inspectiegeschiedenis 
In de voorgaande jaren voldeed de bso aan de getoetste voorwaarden van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 

  
Huidige inspectie 
Op donderdagmiddag 28 september 2017 heeft een onaangekondigd inspectiebezoek 
plaatsgevonden. 
In dit onderzoek is de nadruk gelegd op de kwaliteit van de dagelijkse praktijk, aangevuld met het 
onderdeel veiligheid en gezondheid. 

  
Op diverse punten wordt er niet voldaan aan de voorwaarden van de Wet kinderopvang: 
 inhoud pedagogisch beleidsplan (herstelaanbod toegepast); 
 de verklaring omtrent het gedrag (VOG) van een sportdocent van Sport Expertise Centrum 

(geen herstelaanbod toegepast); 
 de beroepskracht-kindratio (geen herstelaanbod toegepast); 
 geen ongevallenregistratie (herstelaanbod toegepast). 

  
Herstelaanbod 
Naar aanleiding van de overtredingen met betrekking tot het pedagogisch beleid en de registratie 
van ongevallen, is aan de manager een herstelaanbod gedaan. Dit betekent dat de manager in de 
gelegenheid wordt gesteld om de overtredingen lopende het onderzoek op te lossen. De manager 
heeft aangegeven gebruik te willen maken van dit herstelaanbod. 
  

De overtreding met betrekking tot de VOG en de beroepskracht-kindratio komen niet in 
aanmerking voor een herstelaanbod. 
  
Na herbeoordeling van de overtredingen met betrekking tot het pedagogisch beleid en de 

ongevallenregistratie is vastgesteld dat na het herstelaanbod aan de voorwaarden wordt voldaan. 
  

Conclusie 
Er zijn twee overtredingen geconstateerd. Deze hebben betrekking op het onderdeel Personeel en 
groepen. 
  
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 

De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Binnen dit onderdeel zijn de volgende competenties geobserveerd en beoordeeld: 
 Het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid. 
 De mogelijkheid bieden tot de ontwikkeling van persoonlijke competenties. 
 De ruimte bieden tot het ontwikkelen van sociale competenties. 

 De mogelijkheid geven om normen en waarden eigen te maken. 

  
De bso voldoet aan de onderzochte voorwaarden van het onderdeel pedagogisch klimaat. 
  
 
Pedagogisch beleid 
 

Tijdens de inspectie wordt er een sportactiviteit in de gymzaal verzorgd door een sportdocent van 
het Sport Expertise Centrum (SEC). Deze activiteit staat summier beschreven in het pedagogisch 
werkplan van de bso. De beschrijving is echter onvoldoende concreet; het biedt te weinig 
informatie over de frequentie, het aantal kinderen dat kan deelnemen en de inhoud van de 
activiteiten. 
  
Herstelaanbod 

De toezichthouder heeft de houder naar aanleiding van bovenbeschreven bevinding een 
herstelaanbod gedaan waardoor de overtreding binnen de looptijd van dit onderzoek hersteld kan 
worden. 
  
Bevindingen na de hersteltermijn 
Na afloop van de hersteltermijn heeft de houder het aangepaste werkplan aan de toezichthouder 

toegestuurd. De toezichthouder heeft het plan opnieuw beoordeeld. 
Geconcludeerd kan worden dat de overtreding is hersteld. 
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Pedagogische praktijk 
 
Tijdens de observaties van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het 
Veldinstrument observatie kindercentrum (GGD GHOR Nederland/ NJI, 2015). Onderstaande 
beschrijvingen zijn aan dat instrument ontleend, en tijdens het onderzoek op locatie geconstateerd. 

Na de beschrijving uit het veldinstrument volgt eventueel een voorbeeld uit de waargenomen 
praktijk. 
  
De beoordeling van de pedagogische praktijk is gebaseerd op observaties in de groepen tijdens een 
tafelmoment en vrij spel binnen, knutselen en apenkooien in de gymzaal. 
  
Emotionele veiligheid 

De beroepskrachten communiceren met de kinderen.  
De beroepskrachten hebben gesprekjes met de kinderen waarbij beiden bijdragen aan de 

voortgang en inhoud van het gesprek. Ze sluiten op passende wijze aan op de situatie en/ of de 
vraag van een kind. 
Ze kennen de kinderen bij naam en weten persoonlijke bijzonderheden (bijvoorbeeld karakter, 
hobby). In het contact met het kind wordt die kennis gebruikt. 

De beroepskrachten geven regelmatig complimentjes, maken grapjes en treden bemoedigend op 
als een kind dat nodig heeft. 
  
Persoonlijke competentie 
De beroepskrachten ondersteunen en stimuleren de ontwikkeling van kinderen. 
Kinderen hebben de mogelijkheid om zich te ontspannen en/of schooldrukte af te reageren. Ze 
kunnen activiteiten kiezen die passen bij hun eigen interesse en energieniveau. 

Tijdens de inspectie kunnen de kinderen deelnemen aan een sportactiviteit in de gymzaal. Kinderen 
die niet willen sporten, kunnen in de groepsruimte van de bso vrij spelen of knutselen. 
  

De beroepskrachten geven duidelijke informatie over start, verloop en einde van een activiteit. De 
situatie is voor de kinderen inzichtelijk. 
  
Sociale competentie 

De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in hun onderlinge interactie. 
De beroepskrachten begeleiden de interacties tussen de kinderen. Ze helpen de kinderen actief om 
sociale vaardigheden te ontwikkelen (bijvoorbeeld leren, delen, op elkaar wachten en naar elkaar 
luisteren). 
Voorbeeld: Tijdens het tafelmoment voert de beroepskracht gesprekjes met de kinderen. Wanneer 
kinderen door elkaar praten, wijst ze de kinderen er op wie aan het woord is en dat ze eerst naar 

dat kind luisteren. Daarna mag iemand anders iets vertellen. 
  
Overdracht van normen en waarden 

Uitleg en instructie 
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. 
Voorbeeld: Een kind praat met volle mond. De beroepskracht vraagt het kind om even te wachten 

met praten tot hij zijn mond leeg heeft. Omdat ze hem anders niet zo goed verstaat. 
 
  
Conclusie 
Op basis van de waarnemingen in de praktijk is te concluderen dat de vier pedagogische 
basisdoelen tijdens de inspectie voldoende worden gewaarborgd. 
 

 
 
Gebruikte bronnen: 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevrouw H. van der Stappen) 
 Interview (beroepskrachten) 
 Observaties 

 Pedagogisch werkplan (aangepaste versie oktober 2017) 
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Personeel en groepen 

 
Binnen dit onderdeel zijn de beroepskrachten gecontroleerd op een passende beroepskwalificatie 

en een geldige verklaring omtrent het gedrag. 
De beroepskracht-kindratio en de opvang in groepen zijn gecontroleerd door middel van roosters 
en presentielijsten. 
  
Er zijn twee overtredingen met betrekking tot een verklaring omtrent het gedrag en de 
beroepskracht-kindratio geconstateerd. 

  
 
Verklaring omtrent het gedrag 

 
De beroepskrachten zijn in het bezit van een geldige verklaring omtrent het gedrag (VOG) en zijn 
daarmee opgenomen in de continue screening. 
  

De VOG van de sportdocent, die vanuit het Sport Expertise Centrum (SEC) wekelijks 
sportactiviteiten verzorgt aan de bso, is verlopen. De VOG dateert van 23 september 2015 en is 
dus meer dan twee jaar oud. Omdat deze persoon niet opgenomen is in de continue screening mag 
de VOG maximaal twee jaar oud zijn. 
  
  
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 

voldaan. 
 

 
 

 De verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger is vóór 
aanvang van de werkzaamheden aan de houder overgelegd en bij aanvang van de 
werkzaamheden niet ouder dan twee jaar. De actuele verklaring omtrent het gedrag is niet 

ouder dan twee jaar, te rekenen vanaf de dag van afgifte van de meest actuele verklaring 
omtrent het gedrag. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 en 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen)  
   

 
 
Passende beroepskwalificatie 

 
De beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie. 

 
 
Opvang in groepen 
 

Er wordt buitenschoolse opvang geboden aan twee basisgroepen met ieder maximaal 20 kinderen 
in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. 
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Beroepskracht-kindratio 
 
Tijdens de inspectie wordt de beroepskracht-kindratio overschreden. 
Een gedeelte van de groep neemt deel aan een activiteit in de sporthal in Geffen. Er worden daar 
33 bso-kinderen opgevangen door drie beroepskrachten. Hiervoor dienen vier beroepskrachten 

ingezet te worden.  
  
Op de bso-locatie worden zeven kinderen door één beroepskracht opgevangen. 
  
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 

 

 
 

 De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig 
aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste: 
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 4 jaar.  
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar.  

Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal 
beroepskrachten berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 3 en 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen)   
OF 
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig 
aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste: 
- 2 beroepskrachten en een extra volwassene per 30 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 

8 jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 4 en 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen)  
   

 
 
 

Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevrouw H. van der Stappen) 
 Interview (beroepskrachten) 
 Observaties 
 Verklaringen omtrent het gedrag 
 Diploma's beroepskrachten 

 Presentielijsten 
 Personeelsrooster 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Binnen dit onderdeel zijn de risico-inventarisaties veiligheid en gezondheid gecontroleerd op inhoud 

en volledigheid. Onder andere is gekeken naar de datum van inventarisatie en of de inhoud de 
actuele situatie betreft. In de praktijk wordt gekeken naar de kennis van de beroepskrachten met 
betrekking tot de risico-inventarisaties en de mogelijkheden die worden geboden om hiervan 
kennis te kunnen nemen. 
  
De bso voldoet aan de onderzochte voorwaarden met betrekking tot veiligheid en gezondheid. 

  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

 
De risico-inventarisaties veiligheid en gezondheid zijn uitgevoerd in juli 2017. 
Er is gebruik gemaakt van de methode Veiligheidsmanagement, ontwikkeld door Veiligheid.nl en de 
methode Gezondheidsmanagement, ontwikkeld door het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid. 

  
De risico-inventarisaties zijn actueel. De risico-inventarisatie veiligheid is uitgevoerd in alle voor 
kinderen toegankelijke ruimtes en op alle specifieke onderdelen. 
Naar aanleiding van de risico-inventarisaties zijn actieplannen gemaakt. Daarnaast zijn er 
huisregels en protocollen opgesteld. 
Op grond van het gesprek met de beroepskracht(en) en de observatie op de groep, is 
geconcludeerd dat de beroepskrachten het veiligheids- en gezondheidsbeleid kennen en over het 

algemeen op een juiste wijze in praktijk brengen. 
  
Autovervoer 

Tijdens de inspectie heeft de toezichthouder met de houder gesproken over het uit school halen 
van de kinderen met de auto. De jongste kinderen worden met de auto opgehaald. De oudste 
kinderen lopen onder begeleiding van de beroepskrachten van school naar de bso. Bij vervoer in de 

auto worden (afhankelijk van de leeftijd) altijd kinderautostoeltjes of zitverhogers gebruikt. Dit is 
ook beschreven in het protocol Vervoer. 
  
Ongevallenregistratie 
Tijdens de inspectie wordt er tijdens het tafelmoment gesproken over een ongelukje dat een 
jongen eerder die week heeft gehad bij de bso. De toezichthouder vraagt later aan de houder of er 
voor dit incident een ongevallenregistratie is gedaan. Dit blijkt niet het geval. 

  
Herstelaanbod 
De toezichthouder heeft de houder naar aanleiding van bovenbeschreven bevinding een 

herstelaanbod gedaan waardoor de overtreding binnen de looptijd van dit onderzoek hersteld kan 
worden. De houder heeft aangegeven alsnog een ongevallenregistratieformulier in te vullen. 
  
Bevindingen na de hersteltermijn 

Na afloop van de hersteltermijn heeft de houder het formulier toegestuurd aan de toezichthouder. 
De toezichthouder heeft het formulier beoordeeld. Beschreven wordt wat er is gebeurd, waar het is 
gebeurd en welke maatregelen zijn getroffen. 
  
Hiermee is de overtreding hersteld. 
 

 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevrouw H. van der Stappen) 

 Interview (beroepskrachten) 
 Observaties 
 Protocol (Vervoer, Veilig op weg en Veilig op de fiets) 

 Risico-inventarisatie veiligheid (juli 2017) 
 Risico-inventarisatie gezondheid (juli 2017) 
 Ongevallenregistratie 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
werkwijze, de maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de basisgroep. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub b en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Pedagogische praktijk 

De houder draagt zorg voor uitvoering van het vastgestelde pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
persoonlijke competentie te komen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
sociale competentie te komen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

De houder en personen werkzaam bij de 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 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang 
van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is bij aanvang van de werkzaamheden 
niet ouder dan twee maanden. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger is vóór aanvang 
van de werkzaamheden aan de houder overgelegd en bij aanvang van de werkzaamheden niet 

ouder dan twee jaar. De actuele verklaring omtrent het gedrag is niet ouder dan twee jaar, te 
rekenen vanaf de dag van afgifte van de meest actuele verklaring omtrent het gedrag. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 en 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Opvang in groepen 

De opvang vindt plaats in basisgroepen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De basisgroep bestaat uit maximaal twintig kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot de leeftijd waarop 
het basisonderwijs voor die kinderen eindigt. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)   
OF 

De basisgroep bestaat uit maximaal dertig kinderen in de leeftijd van 8 jaar tot de leeftijd waarop 
het basisonderwijs voor die kinderen eindigt. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Beroepskracht-kindratio 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste: 
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 4 jaar.  
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar.  
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten 

berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 3 en 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen)   
OF 
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste: 
- 2 beroepskrachten en een extra volwassene per 30 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 
jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 4 en 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid op voor alle voor kinderen toegankelijke 
ruimtes in een kindercentrum, waaronder de buitenspeelruimte. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub 
a Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder beschrijft de veiligheidsrisico’s op de thema’s: verbranding, vergiftiging, verdrinking, 
valongevallen, verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en 
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 
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In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn, 
respectievelijk worden genomen in verband met de veiligheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de veiligheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De registratie van ongevallen bevat per ongeval de aard en plaats van het ongeval, het jaar waarin 
het ongeval zich heeft voorgedaan en een overzicht van getroffen maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 3 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie gezondheid op. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder beschrijft de gezondheidsrisico’s op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu, 
buitenmilieu en medisch handelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en 
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn 
respectievelijk worden genomen in verband met de gezondheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de gezondheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie gezondheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : VOF Het Beertje 

Website : http://www.kdvhetbeertje.nl 
Aantal kindplaatsen : 40 
 
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 : Oss 
Adres : Postbus 5 
Postcode en plaats : 5340BA OSS 
 

Planning 
Datum inspectie : 28-09-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 19-10-2017 
Zienswijze houder : 19-10-2017 
Vaststelling inspectierapport : 19-10-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 19-10-2017 
Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 19-10-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 09-11-2017 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

Zienswijze 
Op donderdag 28 september zijn er twee overtredingen vastgesteld tijdens de inspectie. De VOG 
van de sportdocent is verlopen en het aantal kinderen dat deelnam aan de sportactiviteit in de 

Geer was groter dan met drie pedagogisch medewerkers vereist is (3 kinderen teveel). We hebben 
dat deze keer toegestaan, omdat we gekeken hebben naar de wensen van de kinderen. Wie zin 
had om te apenkooien, ging apenkooien en de anderen gingen mee terug naar Het Beertje. We 
zijn ons ervan bewust dat hier betere afspraken over gemaakt moeten worden. Toch zijn we wel in 
de veronderstelling dat de veiligheid niet in het geding is geweest. 

  
Wat betreft de VOG van de sportdocent. Vervelend dat dit zo loopt. We zijn van mening dat dit 

niet onze taak is om de VOG in orde te houden, maar van het Sport Expertise Centrum. Zij zetten 
deze gymdocenten aan het werk, bij hen ligt de verantwoordelijkheid. We zullen dan ook contact 
opnemen met het Sport Expertise Centrum. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 


