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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. 

Bij dit onderzoek zijn meerdere onderwerpen uit de Wet kinderopvang beoordeeld. Achter in het 

rapport staat een overzicht van de getoetste inspectie-items. 

 

De toezichthouder heeft de volgende inspectieactiviteiten uitgevoerd: 

• documentenonderzoek; 

• locatiebezoek; 

• gesprek met de manager en beroepskracht. 

 

In het rapport geeft de toezichthouder in elk hoofdstuk een toelichting op de beoordeelde 

onderwerpen. In de inleiding van het hoofdstuk staat welke onderwerpen de toezichthouder tijdens 

dit onderzoek heeft beoordeeld. 

 

 

Beschouwing 

Conclusie en bevindingen 

Bij de volgende hoofdstukken is aan de beoordeelde kwaliteitseisen voldaan: 

• Personeel en groepen; 

• Veiligheid en gezondheid; 

• Accommodatie; 

• Ouderrecht. 

 

Aan een aantal kwaliteitseisen is niet voldaan. Het gaat om:  

• Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen A-ziekten en 

ouderparticipatieopvang: Onderdeel 1.3 Administratie 

• Pedagogisch klimaat: Onderdeel 2.1 Pedagogisch beleid 

 

In het rapport licht de toezichthouder dit verder toe. 

 

Tijdens de inspectie laat de praktijk een ontspannen beeld zien. De aanwezige kinderen worden 

gezien en betrokken bij de aangeboden activiteit. De interactie beroepskrachten kind en kinderen 

onder elkaar is goed en oogt vertrouwd. Er is voldoende belangstelling onder de kinderen om mee 

te doen aan de vandaag aangeboden activiteit. 

Ten tijde van de inspectie blijkt dat kinderen van BSO De Boomhut op de locatie van BSO 't Nest 

worden opgevangen. De manager en de beroepskracht geven aan dat hiervoor gekozen is omdat 

het aantal kinderen dat op woensdagmiddag wordt opgevangen bij locatie BSO De Boomhut 

toegenomen is waardoor het te druk wordt voor de kinderen van KDV De Bosbengels (het betreft 

een combinatiegroep BSO/KDV). 

Met de houder is besproken dat de kinderen van BSO De Boomhut voortaan op woensdag worden 

opgevangen bij BSO 't Nest. Dit betekent dat BSO De Boomhut alléén op vrijdag geopend is en 

BSO kinderen opvangt in combinatie met peutergroep De Bosbengels.    
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Algemene kenmerken 

Buitenschoolse opvang (BSO) De Boomhut maakt onderdeel uit van Stichting Kinderopvang Midden 

Brabant (KMB). De BSO maakt gebruik van een groepsruimte in het gebouw 'De Bosvaert'. In 

hetzelfde pand is kinderdagverblijf (KDV) De Bosbengels gevestigd. De BSO is op vrijdag geopend 

voor naschoolse opvang. De opvang wordt geboden in de ruimte van de peutergroep van KDV De 

Bosbengels. Op de dag dat er kinderen worden opgevangen van de BSO is er sprake van een 

verticale groep waarin kinderen worden opgevangen in de leeftijd van 0 tot en met 7 jaar. In de 

naastgelegen basisschool, De Vaert, is BSO het Nest gevestigd. Hier wordt op maandag, dinsdag, 

woensdag en donderdag opvang geboden aan de kinderen van 4 tot en met 7 jaar oud. 

BSO de Boomhut en BSO Het Nest werken intensief samen. BSO De Boomhut is in het Landelijk 

Register Kinderopvang (LRK) geregistreerd voor maximaal 15 kindplaatsen.  

 

Onderzoeksgeschiedenis 

Het Landelijk Register Kinderopvang geeft een overzicht van alle onderzoeken van de locatie. Hier 

volgt een overzicht van de meest recente onderzoeken: 

 

 

Datum 

onderzoek 

Soort 

onderzoek  

Oordeel   

20-11-2019 Jaarlijks 

onderzoek  

De houder voldoet aan alle getoetste voorwaarden.  

2020 - Vanwege de coronapandemie heeft er in 2020 geen inspectie 

onderzoek plaatsgevonden 

 

15-09-2021 Jaarlijks 

onderzoek  

De houder voldoet niet aan alle getoetste voorwaarden. 

De volgende overtredingen zijn geconstateerd: 

• De aanwezige stagiaire beschikt niet over een geldige 

verklaring omtrent het gedrag (VOG); 

• De aanwezige stagiaire is niet gekoppeld aan de houder in 

het personenregister kinderopvang; 

• Kinderen van BSO Het Nest worden opgevangen bij BSO 

De Boomhut terwijl hier geen schriftelijke overeenkomst 

voor is tussen de houder van het kindercentrum en de 

ouder. 

Door middel van herstelaanbod zijn bovenstaande 

overtredingen tijdens het onderzoek hersteld. 

 

 

 

 

 

Advies aan College van B&W 

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

Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen A-ziekten en 

ouderparticipatieopvang 

 

In het hoofdstuk ‘Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen A-

ziekten en ouderparticipatieopvang’ beoordeelt de toezichthouder het volgende onderwerp: 

 

• Administratie; 

 

Hieronder staat de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Administratie 

Tijdens de inspectie van 10 oktober 2022 blijkt dat kinderen van BSO De Boomhut worden 

opgevangen op de locatie van BSO Het Nest. De kinderen die een contract hebben bij BSO De 

Boomhut en die worden opgevangen bij BSO Het Nest hebben geen contract bij BSO Het Nest 

en/of er is geen addendum in de bestaande overeenkomst waarin vast gelegd is dat kinderen op 

beiden BSO locaties opgevangen worden. Er is sprake van 2 LRK-nummers, in het contract dient 

beschreven te staan op welke locaties en op welke dagen het kind wordt opgevangen, dit is een 

wettelijke eis. Voor ouders moet vooraf helder zijn in welke situaties en/of wanneer hun kind op 

welk kindercentrum wordt opgevangen. Dit dienen de houder en ouders met het aanbieden van 

kinderopvang contractueel overeen te komen.  

 

Daar dit een herhaling van een overtreding is, heeft de toezichthouder hier geen herstelaanbod op 

gegeven. 

 

Conclusie  

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

zijn. 

 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 

voldaan:  

De administratie van een kindercentrum is zodanig ingericht dat op verzoek van de toezichthouder 

tijdig de gegevens kunnen worden verstrekt die voor naleving van bij en krachtens hoofdstuk 1, 

afdeling 3, paragrafen 2 en 3 van de Wet kinderopvang gegeven voorschriften van belang zijn. De 

administratie bevat de volgende gegevens: 

- een overzicht van alle personen die op grond van artikel 1.50, derde lid, van de wet over een 

verklaring omtrent het gedrag moeten beschikken, vermeldende in ieder geval naam, 

burgerservicenummer, geboortedatum, en voor wat betreft de bij het kindercentrum werkzame 

beroepskrachten eveneens de behaalde diploma’s en getuigschriften; 

- een afschrift van het veiligheids- en gezondheidsbeleid, bedoeld in artikel 13 van het Besluit 

kwaliteit kinderopvang; 

- een overzicht van de omvang en de samenstelling van de oudercommissie, bedoeld in artikel 1.58 

van de wet; 

- een afschrift van het reglement van de oudercommissie, bedoeld in artikel 1.59 van de wet; 

- een overzicht van alle ingeschreven kinderen, vermeldende per kind: naam, geboortedatum, 

adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en het adres en telefoonnummer van de ouders. 
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(art 1.53 Wet kinderopvang; art 11 lid 1 onder a, 2 onder a tot en met e en 4 Regeling Wet kinderopvang) 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview manager/ locatieverantwoordelijke 

• Interview anders namelijk: (Beroepskracht) 

• Personenregister Kinderopvang (9-11-2022) 

• Landelijk Register Kinderopvang (9-11-2022) 

• Website (https://www.kinderopvangmb.nl/bso-de-boomhut) 

• Pedagogisch beleidsplan (April 2022) 

• Pedagogisch werkplan (BSO Het Nest & BSO De Boomhut (zonder datum)) 

• Aanwezigheid-Kaatsheuvel-Bosvaert 26-9-2022-9-10-2022. 

• De manager is gevraagd de contracten van de kinderen toe te sturen welke op woensdag 12 

oktober aanwezig waren bij BSO 't Nest. De manager heeft in haar reactie via de e-mail op 16-

10-2022 aangegeven dat in de aanwezigheidslijst van de kinderen gezien kan worden aan 

welke groep de kinderen gekoppeld zijn en welk contract zij dus hebben. Daarbij heeft zij 

aangegeven dat zij de contracten van de kinderen die op woensdag (VSO en BSO afnemen) bij 

De Boomhut zal aanpassen naar die van het Nest. 
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Pedagogisch klimaat 

 

 In het hoofdstuk ‘Pedagogisch klimaat’ beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

• Pedagogisch beleid; 

• Pedagogische praktijk. 

 

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Pedagogisch beleid 

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan opgesteld waarin de kenmerkende pedagogische 

visie is beschreven. Als aanvulling hierop is een pedagogisch werkplan geschreven specifiek voor 

deze kinderopvanglocatie. 

 

De volgende voorwaarden zijn in het pedagogisch beleid voldoende concreet beschreven: 

• verantwoorde buitenschoolse opvang; 

• signaleren van bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind en doorverwijzing; 

• mentorschap; 

• wennen aan een nieuwe basisgroep; 

• tijden waarop minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist; 

• verlaten van de basisgroep; 

• gebruik van extra dagdelen; 

• taken en begeleiding van beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers; 

• omgang met de basisgroep bij activiteiten in groepen groter dan dertig kinderen; 

• meertalige buitenschoolse opvang. 

 

De volgende voorwaarde is in het pedagogisch beleid niet voldoende concreet beschreven: 

• werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen. 

 

 

Handelen conform beleid 

Om ervoor te zorgen dat beroepskrachten handelen conform dit pedagogisch beleidsplan wordt het 

beleid, of onderdelen hiervan, tijdens vergaderingen besproken met de beroepskrachten. Dit blijkt 

uit gesprekken met de manager, locatie verantwoordelijke en beroepskrachten. 

 

Naast het beleid, wordt ook de ontwikkeling van kinderen besproken en wordt er gekeken naar de 

uitvoering van het pedagogisch beleid. De beroepskrachten worden begeleid door de pedagogisch 

beleidsmedewerker/coach in de uitvoering en borging van het pedagogisch handelen op de 

werkvloer. De pedagogisch beleidsmedewerker levert ook een bijdrage aan de ontwikkeling, 

uitvoering en implementatie van het pedagogisch beleid. 

 

Uit de observatie van de praktijk blijkt dat de beroepskracht handelt conform het pedagogisch 

beleidsplan. 

 

 

Conclusie 

De houder voldoet niet alle getoetste wettelijke kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van 

toepassing zijn. 
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Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 

voldaan:  

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) 

 

Pedagogische praktijk 

De houder dient zorg te dragen voor verantwoorde kinderopvang. Aan de hand van observaties van 

de pedagogische praktijk en interviews met beroepskrachten is beoordeeld of verantwoorde 

opvang wordt geboden.  

 

De toezichthouder beoordeelt of de praktijk overeenkomt met het pedagogisch beleidsplan waarin 

opgenomen de vier pedagogische doelen in het kader van het bieden van verantwoorde 

dagopvang. Namelijk het bieden van sociaal emotionele veiligheid, het ontwikkelen van 

persoonlijke en sociale competenties en het ontwikkelen van normen en waarden bij kinderen. 

 

Bij de observatie van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het 

Veldinstrument observatie kindercentrum (januari 2015). In dit veldinstrument zijn per basisdoel 

indicatoren opgenomen. Onder iedere indicator staan gedragsbeschrijvingen van pedagogisch 

medewerkers en/of kinderen. Bij het beschrijven van de pedagogische praktijk gebruikt de 

toezichthouder deze gedragsbeschrijvingen (schuin gedrukte tekst) met daaronder een voorbeeld 

van wat in de praktijk is waargenomen. 

 

De observatie van de pedagogische praktijk heeft plaatsgevonden op woensdag 12 oktober 2022. 

Gedurende deze middag zijn de volgende activiteiten waargenomen: 

• Ontvangst kinderen 

• Vrij spel 

• Eet- en drinkmoment 

• Activiteit 

 

Op basis van de observatie is geconstateerd dat de houder voldoende zorg draagt voor het bieden 

van verantwoorde kinderopvang. De volgende situaties zijn onder meer waargenomen:  

 

 

Emotionele veiligheid 

De beroepskrachten hebben gesprekjes met kinderen waarbij beiden bijdragen aan de voortgang 

en inhoud van het gesprek (dialoog). Zij sluiten meestal op passende wijze aan op de situatie en/of 

de vraag van een kind. Er is verbaal en non-verbaal contact. 

Praktijksituatie: 

De beroepskracht knoopt gesprekjes met de kinderen aan door bij binnenkomst van de kinderen te 

vragen hoe het op school was maar ook door bij de kinderen te gaan zitten als zij bezig zijn met 

vrij spel en of een andere activiteit. 
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Persoonlijke competentie 

De beroepskrachten geven duidelijke informatie over start, verloop en einde van een activiteit; de 

situatie is voor kinderen inzichtelijk. 

Praktijksituatie: 

De beroepskracht vraagt aan de kinderen wie er een egeltje wil maken van klei. Een aantal 

kinderen geeft aan deel te willen nemen aan deze activiteit. Na enige tijd vragen twee kinderen of 

zij nu ook een egeltje mogen maken. 

De beroepskracht zegt: 'Ik heb net aangegeven dat, iedereen die een egeltje wil maken, dit kan 

doen. Nu is het bijna 15.00 uur en gaan we opruimen om te eten en drinken. Ik heb een idee, jij 

komt deze week nog een keer naar de BSO en jij X komt volgende week weer, dan kunnen jullie 

als nog een egeltje maken. Is dat een goed idee?' De kinderen lachen en gaan hier mee akkoord. 

 

Sociale competentie 

De beroepskrachten laten veel initiatief voor samenspel over aan de kinderen, maar grijpen in als 

kinderen niet mee mogen of kunnen doen. Zij helpen kinderen om er weer samen uit te komen. 

Praktijksituatie: 

Kind X geeft aan dat zij en haar vriendin de blokken willen hebben waarmee zij aan het spelen zijn. 

Twee andere kinderen spelen ook met een deel van de blokken.  

De beroepskracht zegt: 'Je kan de blokken samen delen, probeer het maar. Lukt het niet dan kom 

ik jullie helpen.' Het lukt de kinderen om de blokken te verdelen, waarop de beroepskracht zegt: 

'Goed opgelost.' 

 

Overdracht van normen en waarden 

In de ruimte is op specifieke plaatsen informatie aanwezig (pictogram, woord, slogan, lijstje) 

waardoor kinderen weten welke afspraken of regels op die plaatsen en in de gehele ruimte gelden. 

De ruimte is voor kinderen hun eigen en vertrouwde omgeving.  

Praktijksituatie: 

Twee kinderen rennen door de groepsruimte. De beroepskracht attendeert de kinderen er op dat 

de afspraak is dat zij binnen niet mogen rennen. De kinderen reageren hierop met 'O ja' en lopen 

vervolgens op een rustige manier verder. 

 

Conclusie 

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

 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview manager/ locatieverantwoordelijke 

• Interview anders namelijk: (Beroepskracht) 

• Observatie(s) (12 oktober 2022) 

• Website (https://www.kinderopvangmb.nl/bso-de-boomhut) 

• Pedagogisch werkplan (BSO Het Nest & BSO De Boomhut (zonder datum)) 
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Personeel en groepen 

 

 In het hoofdstuk ‘Personeel en groepen’ beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

• verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang; 

• opleidingseisen; 

• aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires; 

• inzet pedagogisch beleidsmedewerker; 

• stabiliteit van de opvang voor kinderen; 

• gebruik van de voertaal. 

 

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De beoordeling is gebaseerd op een steekproef. De beroepskracht die tijdens het inspectiebezoek 

aanwezig is en de beroepskrachten die zijn ingezet op woensdag 28 september 2022, vrijdag 30 

september,  woensdag 5 oktober 2022 en vrijdag 7 oktober 2022 zijn allen ingeschreven in het 

personenregister kinderopvang en door de houder gekoppeld aan de organisatie. 

 

Conclusie 

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

Opleidingseisen 

Beroepskrachten 

Het diploma van de beroepskracht die tijdens het inspectiebezoek werkzaam is en de 

beroepskrachten die zijn ingezet op woensdag 28 september 2022, vrijdag 30 september,  

woensdag 5 oktober 2022 en vrijdag 7 oktober 2022 op deze locatie zijn ingezien. Zij beschikken 

allen over een passend diploma overeenkomstig de actuele Cao Kinderopvang. 

 

Pedagogisch beleidsmedewerker 

Een pedagogisch beleidsmedewerker coacht de medewerkers bij de dagelijkse werkzaamheden en 

houdt zich bezig met de ontwikkeling en implementatie van het pedagogisch beleid. De taken van 

de coach en de beleidsmedewerker kunnen binnen een organisatie samengevoegd worden tot één 

functie of twee losse functies. 

 

Op deze locatie worden de taken van pedagogisch coach en van beleidsmedewerker door meerdere 

personen uitgevoerd. Zij beschikken over een HBO werk- en denkniveau (taak pedagogisch 

beleidsmedewerker) dan wel over een over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest 

recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk (taak pedagogisch coach). 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 
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Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 

stagiaires 

Beroepskracht kindratio 

Op het moment van het locatiebezoek is de bezetting als volgt: 

 

Naam  

groep 

Leeftijd 

kinderen 

Aantal  

kinderen 

Ingezette  

beroepskrachten  

Benodigde  

beroepskrachten 

Voldoet 

ja/nee  

BSO 

Boomhut 

2 kinderen van 

4 jaar 

3 kinderen van 

5 jaar 

2 kinderen van 

6 jaar 

2 kinderen van 

7 jaar 

9 1 1 ja 

 

Uit een steekproef van de aanwezigheidslijsten en personeelsroosters van week 39 en 40 

(woensdag 28 september 2022, vrijdag 30 september,  woensdag 5 oktober 2022 en vrijdag 7 

oktober 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 kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij BSO De Boomhut worden de kinderen opgevangen in één vaste combinatiegroep. Kinderen van 

BSO De Bosvaert worden opgevangen samen met peutergroep De Bosbengels. In deze 

combinatiegroep worden maximaal 15 kinderen opgevangen. 

 

Met de houder is besproken dat de kinderen van BSO De Boomhut voortaan op woensdag worden 

opgevangen bij BSO 't Nest. Dit betekent dat BSO De Boomhut alléén op vrijdag geopend is en 

BSO kinderen opvangt in combinatie met peutergroep De Bosbengels.  

 

 

Conclusie 

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

Gebruikte bronnen 

• Interview manager/ locatieverantwoordelijke 

• Interview anders namelijk: (Beroepskracht) 

• Observatie(s) (12 oktober 2022) 

• Personenregister Kinderopvang (9-11-2022) 

• Landelijk Register Kinderopvang (9-11-2022) 

• Website (https://www.kinderopvangmb.nl/bso-de-boomhut) 

• Diploma/kwalificatie beroepskrachten 

• Presentielijsten (Week 39 en week 40 + dag van inspectie, 12 oktober 2022) 

• Personeelsrooster (Week 39 en week 40 + dag van inspectie, 12 oktober 2022) 

• Pedagogisch beleidsplan (April 2022) 
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• Pedagogisch werkplan (BSO Het Nest & BSO De Boomhut (zonder datum)) 

• Notulen teamoverleg (Groepsoverleg 16-05-2022 en 08-09-2022. Schooloverleg 13-9-2022) 

• Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen A-ziekten en 

ouderparticipatieopvang 

 

Administratie 

De administratie van een kindercentrum is zodanig ingericht dat op verzoek van de toezichthouder 

tijdig de gegevens kunnen worden verstrekt die voor naleving van bij en krachtens hoofdstuk 1, 

afdeling 3, paragrafen 2 en 3 van de Wet kinderopvang gegeven voorschriften van belang zijn. De 

administratie bevat de volgende gegevens: 

- een overzicht van alle personen die op grond van artikel 1.50, derde lid, van de wet over een 

verklaring omtrent het gedrag moeten beschikken, vermeldende in ieder geval naam, 

burgerservicenummer, geboortedatum, en voor wat betreft de bij het kindercentrum werkzame 

beroepskrachten eveneens de behaalde diploma’s en getuigschriften; 

- een afschrift van het veiligheids- en gezondheidsbeleid, bedoeld in artikel 13 van het Besluit 

kwaliteit kinderopvang; 

- een overzicht van de omvang en de samenstelling van de oudercommissie, bedoeld in artikel 1.58 

van de wet; 

- een afschrift van het reglement van de oudercommissie, bedoeld in artikel 1.59 van de wet; 

- een overzicht van alle ingeschreven kinderen, vermeldende per kind: naam, geboortedatum, 

adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en het adres en telefoonnummer van de ouders. 

(art 1.53 Wet kinderopvang; art 11 lid 1 onder a, 2 onder a tot en met e en 4 Regeling Wet 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) 

 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum 

draagt er zorg voor dat in de buitenschoolse opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt 

gehandeld. 

(art 1.49 lid 1 en 2 en 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 2 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van 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 2 onder c 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 
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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 2 onder b 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 2 onder e 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 minimumaantal 

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 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder a 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 3 onder b 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 3 onder c 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 3 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
 

Pedagogische praktijk 

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

kindercentrum 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) 
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Personeel en groepen 

 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 

a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 

b. de participerende ouder; 

c. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 

uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een 

onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden 

opgevangen; 

d. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 

opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen worden opgevangen; 

e. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 

de kinderen die worden opgevangen; 

f. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd 

hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn 

of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 

 

Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met f 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

 

Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het 

personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder van een kindercentrum kan de 

persoon zijn werkzaamheden aanvangen. 

(art 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

 
 

Opleidingseisen 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 

aangevangen cao Kinderopvang. 

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 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 1, 2 en 19a Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 

lid 1 Regeling Wet kinderopvang) 

 

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding 

zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9a lid 3 Regeling 

Wet kinderopvang) 

 
 

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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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 1, onderdeel b van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : BSO De Boomhut 

Aantal kindplaatsen : 15 

 

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 : 12-10-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 14-11-2022 

Zienswijze houder : 25-11-2022 

Vaststelling inspectierapport : 25-11-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 25-11-2022 

Verzenden inspectierapport naar : 25-11-2022 
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gemeente 

Openbaar maken inspectierapport : 16-12-2022 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

 

BSO de Boomhut en BSO het Nest zijn 2 aparte BSO locaties waar dezelfde kinderen worden 

opgevangen. Tot een aantal maanden terug werden deze kinderen op maandag, dinsdag en 

donderdag op BSO het Nest opgevangen. (dit is de BSO ruimte in basisschool de Vaert). De VSO 

vond plaats op BSO de Boomhut op alle dagen van de week. Op woensdag en vrijdag werden BSO 

kinderen  ook opgevangen op BSO de Boomhut. (dit is de BSO ruimte op kinderdagverblijf de 

Bosvaert vlak naast het terrein van de basisschool). De aantallen op woensdag en vrijdagmiddagen 

waren    dusdanig dat de opvang op de Bosvaert gerealiseerd kon worden vaak ook samen met het 

kinderdagverblijf.  

Sinds de zomervakantie is er echter een enorme toename in de vraag naar VSO en BSO opvang 

(vooral de woensdagmiddag is toegenomen) waardoor we hebben besloten de kinderen ook op 

woensdag op BSO het Nest te laten opvangen. De VSO opvang vindt nu ook op alle dagen plaats 

op BSO het Nest. Dit is eind september zowel schriftelijk als mondeling naar de desbetreffende 

ouders gecommuniceerd en alle ouders waren hiermee akkoord. Door de enorme drukte is het 

echter niet gelukt per die datum de desbetreffende contracten ook meteen aan te passen op LRKP 

nummer. Ditzelfde geldt ook voor het pedagogisch werkplan van BSO de Boomhut en het Nest. Dit 

werkplan is namelijk een beschrijving van de daadwerkelijke werkwijze voor beide groepen. Op het 

moment van de inspectie was het werkplan nog niet aangepast. Inmiddels zijn voor beide 

overtredingen de aanpassingen wel gedaan.    

 

 

 

 

 

 

 


