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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. 

Bij dit onderzoek beoordeelt de toezichthouder opnieuw de eis die tijdens het vorige onderzoek niet 

voldeed. 

 

Beschouwing 

De beschouwing beschrijft de resultaten van het onderzoek dat is uitgevoerd. Na de feiten over de 

buitenschoolse opvang en de relevante inspectiegeschiedenis, volgen de bevindingen op 

hoofdlijnen van het huidige onderzoek. Deze bevindingen worden elders per domein verder 

uitgewerkt. 

 

Algemeen 

Buitenschoolse opvang (BSO) De Petteflet maakt onderdeel uit van kinderopvangorganisatie 

Kinderopvang Midden Brabant (KMB). Op deze locatie is ook KDV De Petteflet gehuisvest deze 

maakt onderdeel uit van dezelfde kinderopvangorganisatie. 

De BSO is gehuisvest in een eigen locatie van KMB en heeft op deze locatie de beschikking over 3 

groepsruimtes, een buitenruimte en een grasveld gelegen tegenover de BSO. Het grasveld aan de 

overzijde van de weg is een ruim openbaar terrein. 

Bij de buitenschoolse opvang vindt voorschoolse-, naschoolse- en vakantieopvang plaats. 

BSO De Petteflet is in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) geregistreerd voor maximaal 17 

kindplaatsen en biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. De opvang vindt 

plaats in één basisgroep   

 

   

Recente inspectiegeschiedenis 

Datum 

onderzoek 

Soort 

onderzoek  

Oordeel  

25-06-2020 Onderzoek 

voor 

registratie 

De houder voldoet aan alle getoetste voorwaarden. De BSO is 

opgenomen in het LRK met 17 kindplaatsen. Start exploitatie 13-

7-2020.   

08-10-2020 Onderzoek na 

registratie 

De houder voldoet aan alle getoetste voorwaarden. 

25-11-2021 Jaarlijks 

onderzoek 

De houder voldoet niet aan alle getoetste voorwaarden. Binnen 

het domein 'Personeel en groepen' op het onderdeel 'Aantal 

beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in 

opleiding en stagiaires'  is een overtreding geconstateerd. Aan de 

overige getoetste voorwaarden wordt voldaan. 

 

Huidig onderzoek 

In opdracht van de gemeente Loon op Zand heeft er op 4 juli 2022 een onaangekondigd onderzoek 

plaats gevonden bij buitenschoolse opvang De Petteflet. Het betreft een nader onderzoek. In dit 

nader onderzoek is de voorwaarde waaraan, tijdens het jaarlijks onderzoek van 25 november 2021 

niet werd voldaan opnieuw beoordeeld. De gemeente heeft de houder hiervoor een aanwijzing 

gestuurd, met een hersteltermijn van 6 weken. 
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De locatieverantwoordelijke heeft op 4 juli 2022 de aanwezigheidslijsten en de roosters van de 

kinderen van week 24, 25 en 26 uitgeprint en meegegeven aan de toezichthouder. 

Daarnaast heeft de toezichthouder een aantal documenten opgevraagd bij de manager. De 

manager heeft deze documenten nagestuurd. 

 

De volgende voorwaarde is in dit onderzoek beoordeeld: 

• Voorwaarde 3.3 Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in 

opleiding en stagiaires 

 

 

Conclusie 

Op basis van dit onderzoek is geconstateerd dat de houder de overtreding voortkomend uit het 

jaarlijks onderzoek van 25-11-2021 heeft opgelost. De houder voldoet aan de getoetste 

voorwaarde. 

 

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. 
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Observaties en bevindingen 

Personeel en groepen 

 

Tijdens de inspectie van 25 november 2021 bij BSO De Petteflet is het volgende geconstateerd; 

 

Bij de BSO wordt één beroepskracht in opleiding (BBL-er) ingezet, op basis van de formatieve 

inzetbaarheid zoals beschreven in haar overeenkomst. De beroepskracht in opleiding (BBL-er) 

wordt ingezet conform de gestelde eisen uit de meest recente cao kinderopvang en de cao Sociaal 

Werk, Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. Echter, gedurende de opvang mag maximaal 

een derde deel van het totaal minimaal aantal op het kindercentrum in te zetten beroepskrachten 

bestaan uit beroepskrachten in opleiding of stagiairs, hier wordt niet aan voldaan. 

Op de volgende data is alléén de BBL-er werkzaam op de BSO en geen andere beroepskracht;  

• Week 46; maandag 15 november, dinsdag 16 november, donderdag 18 november en vrijdag 

19 november. 

• Week 47; maandag 22 november. 

Hiermee voldoet de houder niet aan de Regeling Wet kinderopvang art 9C inzet beroepskrachten in 

opleiding en stagiaires.   

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

stagiaires 

Tijdens dit huidige nader onderzoek van maandag 4 juli 2022 is geconstateerd dat: 

 

Uit een steekproef van de aanwezigheidslijsten en personeelsroosters van week 24, 25 en 26 (13 

juni 2022 tot en met 1 juli 2022), blijkt dat de inzet van de beroepskrachten in relatie tot het 

aantal kinderen (beroepskracht-kindratio) volgens de rekenregels van het Besluit kwaliteit 

kinderopvang wordt uitgevoerd. 

 

 

Conclusie 

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

Gebruikte bronnen 

• Interview manager/ locatieverantwoordelijke (Locatieverantwoordelijke) 

• Diploma/kwalificatie beroepskrachten 

• Presentielijsten (Week 24, 25 en 26 2022) 

• Personeelsrooster (Week 24, 25 en 26 2022) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Personeel en groepen 

 

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 

de rekenregels. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2, 3, 4, 8 en bijlage 1 onderdeel b 

en c Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9c Regeling Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : BSO De Petteflet 

Website : http://www.kinderopvangmb.nl 

Aantal kindplaatsen : 17 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Kinderopvang Midden Brabant B.V. 

Adres houder : Postbus 250 

Postcode en plaats : 5170 AG Kaatsheuvel 

KvK nummer : 73376418 

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 :  L. van Ingen 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Loon op Zand 

Adres : Postbus 7 

Postcode en plaats : 5170 AA KAATSHEUVEL 

 

Planning 

Datum inspectie : 04-07-2022 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 19-07-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 19-07-2022 
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Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 19-07-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 09-08-2022 

 

 

 

 

 

 


