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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een onaangekondigd nader onderzoek. 

 
Beschouwing 
In opdracht van de gemeente Loon op Zand is er een nader onderzoek uitgevoerd 
bij buitenschoolse opvang De Kubus op 26 februari 2019. 

   
Tijdens de jaarlijkse inspectie op 18 oktober 2018 zijn overtredingen geconstateerd binnen de 
onderdelen 
• administratie 
• pedagogisch beleid 
• aantal beroepskrachten 
• beleid veiligheid en gezondheid 

• aanwezige volwassene gekwalificeerd voor het verlenen van EHBO 

 
Conclusie: 
Tijdens dit nader onderzoek is gebleken dat de geconstateerde overtredingen zijn opgelost. 
Buitenschoolse opvang De Kubus voldoet aan de getoetste voorwaarden. 
   

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 

 

Registratie, wijzigingen en administratie 
 
Tijdens het jaarlijks onderzoek bij BSO De Kubus is er een overtreding geconstateerd binnen het 
domein registratie, wijzigingen en administratie. De volgende voorwaarde is opnieuw beoordeeld: 

• administratie 
  
 
Administratie 
 
De houder heeft er zorg voor gedragen dat de administratie inzichtelijk is op de locatie. Op het 

kantoor van BSO De Kubus staat een map met daarin o.a. 

• diploma's, EHBO-certificaten van alle werkzame beroepskrachten 
• afschrift van het beleid veiligheid en gezondheid 
 
Conclusie  
De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 
 

Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
• Beleid veiligheid- en gezondheid (Dikkertje Dap februari 2019) 
• Pedagogisch beleidsplan (KMB) 
• Pedagogisch werkplan (BSO De Kubus januari 2019) 
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Pedagogisch klimaat 
 
Tijdens het jaarlijks onderzoek bij BSO De Kubus zijn overtredingen geconstateerd binnen het 
domein pedagogisch beleid. De betreffende voorwaarden zijn opnieuw beoordeeld. 
  
 
Pedagogisch beleid 

 
Stichting Kinderopvang Midden-Brabant 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 worden in het pedagogisch werkplan concreet beschreven: 

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

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

• 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. 

•  een concrete beschrijving van de aard en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen 
de basisgroep kunnen verlaten. 

• van de taken die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de buitenschoolse 
opvang kunnen uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid. 
 

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

 
Gebruikte bronnen: 
• Website (www.stichting-kmb.nl) 
• Pedagogisch beleidsplan (KMB) 
• Pedagogisch werkplan (BSO De Kubus januari 2019) 
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Personeel en groepen 
 
Tijdens het jaarlijks onderzoek bij BSO De Kubus is er een overtreding geconstateerd binnen het 
domein personeel en groepen. De volgende voorwaarde is opnieuw beoordeeld. 
• Aantal beroepskrachten 
 
 

  
 
Aantal beroepskrachten 
 
Uit de aanwezigheidslijsten en personeelsrooster van week 8 en 9 blijkt dat voldoende 
beroepskrachten worden ingezet in relatie tot het aantal kinderen (beroepskracht-kindratio). 

 
In het personeelsrooster is de voorschoolse opvang apart opgenomen zodat inzichtelijk is welke 
beroepskracht heeft gewerkt. Op de woensdag worden de volgende groepen samengevoegd: 
Dappertjes, peuter-arrangement Spetters en de kinderen van BSO de Kubus. Dit staat vermeld op 

het personeelsrooster. In het pedagogisch beleid staat beschreven hoe er omgegaan wordt met het 
samenvoegen van groepen. 
 

Conclusie 
De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 
 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview (Locatieverantwoordelijke) 
• Personen Register Kinderopvang 

• Diploma(s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 
• Presentielijsten (week 8 en 9) 
• Personeelsrooster (week 8 en 9) 
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Veiligheid en gezondheid 
 
Tijdens het jaarlijks onderzoek bij BSO De Kubus zijn overtredingen geconstateerd binnen het 
domein veiligheid en gezondheid. De betreffende voorwaarden zijn opnieuw beoordeeld. 
  
 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

 
Beleid 
De voornaamste risico's met grote gevolgen voor de veiligheid, grensoverschrijdend gedrag en 
gezondheid van kinderen zijn beschreven. Tevens zijn de handelswijzen beschreven indien deze 
risico’s zich voordoen. 
Daarnaast bevat het beleid een algemene beschrijving van de wijze waarop kinderen wordt geleerd 

om te gaan met risico’s met beperkte gevolgen. 
De houder zorgt ervoor dat het beleid inzichtelijk is voor zowel beroepskrachten als ouders. Het 
beleid is in te zien in de RIE-map op de locatie. 
 

Eerste hulp aan kinderen 
De beoordeling van de kwalificaties van eerste hulp aan kinderen is gebaseerd op een steekproef 
(week 8 en 9). De beide beroepskrachten die ingezet worden op BSO De Kubus beschikken over 

een certificaat voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen. 
 
Uit het personeelsrooster van week 8 en 9 blijkt dat de houder ervoor zorg draagt dat gedurende 
de opvang ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is. 
 
Conclusie 
De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 

 
 
Gebruikte bronnen: 
• Beleid veiligheid- en gezondheid (Dikkertje Dap februari 2019) 
• Notulen teamvergaderingen 12-11-2018 / 21-01-2019 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Registratie, wijzigingen en administratie 

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 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 
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, 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 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) 
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Personeel en groepen 

Aantal beroepskrachten 

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 tabel 2 in bijlage 1, onderdeel b, bij het 
besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels; 
- Indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de basisgroep 
verlaten, leidt dit niet tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit 
buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten, ten 
opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2 en 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

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 3 onder b 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 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum 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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : De Kubus 

Aantal kindplaatsen : 35 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Stichting Kinderopvang Midden-Brabant 
Adres houder : Postbus 250 
Postcode en plaats : 5170AG KAATSHEUVEL 

Website : www.skcmb.nl 
KvK nummer : 60135670 
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. Butler 
 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Loon op Zand 
Adres : Postbus 7 
Postcode en plaats : 5170AA KAATSHEUVEL 
 

Planning 
Datum inspectie : 26-02-2019 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 27-02-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 27-02-2019 
Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 27-02-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 20-03-2019 
 
 
 
 

 
 
 

 


