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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 aangekondigd onderzoek voor registratie. 
In verband met een aanvraag voor registratie stelt de GGD in opdracht van de gemeente Sint-
Michielsgestel een onderzoek in, om te kunnen vaststellen of de betreffende 

kinderopvangvoorziening bij de start van de exploitatie aan de gestelde eisen uit de 
bovengenoemde wet voldoet. 
De toetsing vindt plaats volgens de landelijke werkwijze 'Streng aan de poort' die in 2017 is 
geïmplementeerd door de VNG en GGD GHOR Nederland bij gemeenten en GGD. Het uitgangspunt 
van deze werkwijze is dat een houder bij aanvang exploitatie verantwoorde kinderopvang kan 
aanbieden. Dit houdt in dat de GGD vooraf intensief toetst om te kijken of de houder redelijkerwijs 

de gestelde kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang kan waarborgen. Op basis van het advies van 
de GGD neemt de gemeente een besluit om het kindercentrum al dan niet op te nemen in het 
landelijk register kinderopvang. 

 

Beschouwing 
Stichting Kinderopvang Berenhuis heeft een aanvraag gedaan voor opname in het Landelijk 
Register Kinderopvang (LRK) voor buitenschoolse opvang Sport-BSO Kick Off te Berlicum. Het 
betreft het exploiteren van buitenschoolse opvang Sport-BSO Kick-Off in Berlicum in de gemeente 
Sint-Michielsgestel. 
De houder is voornemens om 2 januari 2020 te gaan starten. Op de opvanglocatie zullen de 
kinderen worden opgevangen in twee basisgroepen van ieder maximaal 20 kinderen. Er zal gestart 
worden met het opvangen van kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar oud. Als de opvang aantrekt 

zal dit aangepast worden naar opvang van kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. Er zal gebruik 
worden gemaakt van de kantine-ruimte, bestuurskamer en alle sportvelden van Voetbalvereniging 
BMC. 
 
Sport-BSO Kick off zal geopend zijn op maandag, dinsdag en donderdag vanaf 14.00 uur tot 18.30 

uur. Tijdens vakantieweken en op studiedagen zal de BSO op de hoofdlocatie BSO de Berenbucht 
worden opgevangen of op de Sport-BSO Kick Off. Op studiedagen van school is Sport-BSO Kick Off 

open bij voldoende kinderen. 
 
Onderzoek voor registratie 
Op woensdag 30 oktober 2019 heeft in opdracht van de gemeente Sint-Michielsgestel een 
aangekondigd onderzoek voor registratie plaatsgevonden. De GGD heeft beoordeeld of de 
exploitatie redelijkerwijs zal plaatsvinden in overeenstemming met de bij of krachtens de gestelde 

regels uit de Wet kinderopvang. 
Voorafgaand aan het onderzoek voor registratie is de houder/directie gevraagd om documenten ter 
beoordeling te overleggen. De beoordeling baseert zich op de documenten die door de 
houder/directie zijn overgelegd, het locatie bezoek en het interview met de houder/directie en 
leidinggevende op locatie. 
Tijdens het onderzoek zijn alle voorwaarden die op dit kindcentrum van toepassing zijn onderzocht. 
 

Conclusie 

Sport-BSO Kick Off voldoet aan alle relevante kwaliteitseisen die tijdens dit onderzoek zijn 
beoordeeld. Het advies aan de gemeente is om de opvanglocatie op te nemen in het Landelijk 
Register Kinderopvang (LRK). Binnen drie maanden na start exploitatie zal er een onderzoek na 
registratie plaatsvinden. De toelichting op de bevindingen van de toezichthouder kunt u teruglezen 
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 
Opnemen in het landelijk register kinderopvang. 
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Observaties en bevindingen 
 
 

Registratie, wijzigingen en administratie 
Binnen het onderdeel registratie, wijzigingen en administratie wordt het wettelijk kader beschreven 
voor toezicht en handhaving bij kindercentra. Onder de Wet kinderopvang gelden normen voor het 
starten van een kindcentrum dat bedrijfsmatig of anders dan om niet, gedurende de opvang 
verzorging en opvoeding biedt aan kinderen in de leeftijd dat ze naar het basisonderwijs kunnen 
gaan, waarbij opvang wordt geboden voor of na de dagelijkse schooltijd evenals gedurende vrije 
dagen of middagen en in schoolvakanties. 

 
Voor het exploiteren van een kindercentrum, zal een onderzoek moeten plaatsvinden waaruit blijkt 

dat de exploitatie redelijkerwijs zal plaatsvinden in overeenstemming met de daarvoor gestelde 
regels. 
  
 

Registratie 

Sport-BSO Kick Off is voornemens om, indien uit het onderzoek voor registratie blijkt dat de 
exploitatie redelijkerwijs zal plaatsvinden in overeenstemming met de daarvoor gestelde regels, 
per 2 januari 2020 de opvang te starten. 
 
Conclusie 
Uit het onderzoek blijkt dat de houder/directie redelijkerwijs aan de gestelde kwaliteitseisen die 
binnen dit onderdeel van toepassing zijn zal gaan voldoen. 

 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (M. Smids en A. van Esch) 
• Interview (Beheerder Sportpark Berlicum.) 
• Aanvraag Exploitatie (Ontvangen op 20 oktober 2019.) 
 

Pedagogisch klimaat 
Binnen pedagogisch klimaat worden de volgende onderdelen beoordeeld: 
• Pedagogisch beleid 
• De wijze waarop wordt zorg gedragen dat in de praktijk wordt gewerkt volgens het      

pedagogisch beleid. 

Per onderdeel volgt een beschrijving van de bevindingen van de toezichthouder en vervolgens 
wordt een oordeel gegeven op basis van de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang. 
  
 

Pedagogisch beleid 

Stichting Kinderopvang Het Berenhuis heeft een pedagogisch beleidsplan opgesteld waarin de 

kenmerkende pedagogische visie is beschreven. Als aanvulling hierop is het 
document "Locatiegebonden kenmerken" geschreven specifiek voor Sport-BSO Kick Off. 
 
Op de locatie zal bij de start van de opvang een vaste beroepskracht met een sport-aantekening 
worden ingezet die al bekend is met de pedagogische visie van de organisatie. Deze beroepskracht 
is momenteel werkzaam op een andere locatie van de gelijknamige organisatie. 
 

De houder/directie draagt er zorg voor dat de beroepskrachten in de praktijk handelen volgens het 
pedagogisch beleid. Het pedagogisch beleid is onderdeel van de groepsoverleggen en van de 
overleggen van het Management Team. Hierin wordt geëvalueerd hoe de kwaliteit van uitvoering 
van het pedagogisch beleid is. Binnen de organisatie is een pedagogisch coach beschikbaar die 
trainingen kan verzorgen en coaching op locatie kan aanbieden. 
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De volgende voorwaarden worden in het pedagogisch beleid concreet beschreven: 
•  verantwoorde buitenschoolse opvang; 
•  signaleren van bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind en doorverwijzing; 
•  mentorschap; 

•  werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen; 
•  wennen aan een nieuwe basisgroep 
•  tijden waarop minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist; 
•  verlaten van de basisgroep; 
•  gebruik van extra dagdelen. 
 
De volgende voorwaarden zijn niet beoordeeld: 

• taken en begeleiding van beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers; 
• omgang met basisgroep bij activiteiten waarbij de groep groter is dan 30 kinderen; 
• de wijze waarop meertalige buitenschoolse opvang in het kindercentrum wordt vormgegeven. 
 
Bij exploitatie zullen er nog geen beroepskrachten in opleiding of vrijwilligers worden ingezet. De 

houder/directie is voornemens om in de toekomst een stagiaire in te zetten. Tijdens het huidige 

onderzoek is dit onderdeel niet beoordeeld. In het beginsel zal er minimaal één beroepskracht 
worden ingezet. 
 
Conclusie 
De houder/directie voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van 
toepassing zijn. De daadwerkelijke uitvoering van het beleid zal tijdens het onderzoek na 
exploitatie worden beoordeeld. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (M. Smids en A. van Esch) 
• Interview (Beheerder Sportpark Berlicum.) 
• Observatie(s) (30-10-2019.) 

• Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch Beleidsplan Stichting Kinderopvang Berenhuis BSO 

2019.) 
• "Locatiegebonden kenmerken" Sport-BSO Kick Off. 
 
 
 

Personeel en groepen 
Binnen personeel en groepen worden de volgende onderdelen beoordeeld: 
• Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang; 
• Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen; 
• Aantal beroepskrachten; 

• Stabiliteit van de opvang voor kinderen. 
 
Per onderdeel volgt een beschrijving van de bevindingen van de toezichthouder en vervolgens 

wordt een oordeel gegeven op basis van de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang. 
  
 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De houder/directie beschikt over een verklaring omtrent het gedrag Rechtspersoon waarin 
Stichting Kinderopvang Berenhuis is onderzocht. De verklaring omtrent het gedrag is niet ouder 
dan twee jaar bij het indienen van de aanvraag tot exploitatie. Tevens is de houder/directie sinds 2 
maart 2018 gekoppeld in het personenregister kinderopvang en in het bezit van een verklaring 
omtrent het gedrag. 
De pedagogisch coach/beleidsmedewerker zal regelmatig op de groep zijn en beschikt over een 
geldige verklaring omtrent het gedrag en is gekoppeld in het personenregister kinderopvang sinds 

2 maart 2018. 
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De beroepskracht die zal starten bij Sport-BSO Kick Off beschikt over een geldige verklaring 

omtrent het gedrag en is gekoppeld in het personenregister kinderopvang sinds 11-12-2018. De 
naam van de tweede beroepskracht die ingezet gaat worden is nog niet bekend. De manager zal de 
toezichthouder hierover zo snel mogelijk informeren. 
Er is op het moment van het onderzoek nog geen sprake van inzet van stagiaires en/of 

vrijwilligers, deze voorwaarden zijn dan ook niet beoordeeld binnen dit onderdeel. 
 
Conclusie 
De houder/directie voldoet redelijkerwijs aan de wettelijke kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel 
van toepassing zijn. 
 
 

Opleidingseisen 

De diploma's van de pedagogisch coach/beleidsmedewerker en van de te starten beroepskracht 
zijn ingezien en voldoen aan de hiervoor gestelde eisen. 

 
Conclusie  
De houder/directie voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van 

toepassing zijn. 
 
 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

Bij Stichting Kinderopvang Berenhuis is binnen de organisatie één leidinggevende aanwezig die 
tevens als pedagogisch coach/beleidsmedewerker werkzaam is om de pedagogisch medewerkers te 
coachen in hun vak. Zij heeft daartoe de opleiding tot pedagogisch coach/beleidsmedewerker 

gevolgd, maar is ook CPC1 gecertificeerd coach. 
 
De houder/directie heeft in het jaarplan 2020 beschreven hoe het verplichte minimaal aantal uren 
is bepaald waarvoor de pedagogisch coach/beleidsmedewerker is ingezet. 
De inzet van de pedagogisch coach/beleidsmedewerker wordt bepaald op houder niveau aan de 

hand van de volgende formule; (50 uur x het aantal kindercentra) + (10 uur x aantal fte 
pedagogisch medewerkers). 

De uren berekening is dan als volgt: 
Ped. beleidsontwikkeling/ implementatie: 11x50= 550 uur. 
Coaching PM: 10x 36= 360 uur. 
Totaal aantal uur op jaarbasis: 910 uur. 
 
De verdeling van de uren onder de locaties geschiedt o.b.v. aantal groepen per locatie. Voor Sport-

BSO Kick Off is dit 65 uur per jaar. 
 
De invulling van de functie van de pedagogisch coach/beleidsmedewerker omvat de volgende 
taken: 
• Individuele coach gesprekken (jaarlijks voor iedere medewerker) 
• Teamcoachgesprekken 
• Coaching on the job tijdens locatiebezoeken 

• (Intervisie) bijeenkomsten 

• Ontwikkeling, borging en evaluatie pedagogisch- en VVE beleid 
• IKC vorming per locatie etc. 
 
Of de benodigde uren ook daadwerkelijk zijn ingezet kan alleen worden beoordeeld op het moment 
dat iedere pedagogisch medewerker coaching heeft gehad en de nodige uren aan 
beleidsvoornemens en implementatie zijn besteed. 

 
Conclusie 
Uit het onderzoek blijkt dat de houder/directie voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen die binnen 
dit onderdeel van toepassing zijn. De daadwerkelijke uitvoering zal tijdens het onderzoek na 
exploitatie verder worden beoordeeld.  
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Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Op Sport-BSO Kick Off in Berlicum zullen de kinderen bij de start van de BSO opgevangen worden 
in één basisgroep bestaande uit maximaal 20 kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar. Bij 
groei van de BSO zal er een tweede basisgroep van maximaal 20 kinderen gestart worden. Dit 
zal uitgroeien tot een BSO van twee groepen kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. 

De opvang vindt plaats na schooltijd, tijdens studiedagen en schoolvakanties. Uit interview blijkt 
dat nog niet bekend is hoeveel kinderen daadwerkelijk gaan starten bij Sport-BSO Kick Off. Er zal 
gestart worden met één beroepskracht. Deze beroepskracht is bij aanvang van de opvang tevens 
mentor van de kinderen. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor het kind en de ouder(s) 
en bespreekt de ontwikkeling en het welbevinden van het kind periodiek met de ouders. 
 
Conclusie 

Uit het onderzoek blijkt dat de houder/directie redelijkerwijs aan de gestelde kwaliteitseisen die 
binnen dit onderdeel van toepassing zijn zal gaan voldoen. 
 
 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

Binnen Sport-BSO Kick Off zal de Nederlandse taal als voertaal worden gebruikt. 

 
Conclusie 
Uit het onderzoek blijkt dat de houder/directie voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen die binnen 
dit onderdeel van toepassing zijn. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (M. Smids en A. van Esch) 

• Interview (Beheerder Sportpark Berlicum.) 
• Personen Register Kinderopvang (Geraadpleegd op 12 november 2019) 
• Diploma/kwalificatie beroepskracht 
• Website (www.berenhuis.nl) 
• Personeelsrooster (Sport BSO Kick-Off) 

• Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch Beleidsplan Stichting Kinderopvang Berenhuis BSO 
2019.) 

 

Veiligheid en gezondheid 
Binnen veiligheid en gezondheid zijn de volgende onderdelen beoordeeld: 
• Veiligheids- en gezondheidsbeleid; 

• Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. 
 
Per onderdeel volgt een beschrijving van de bevindingen van de toezichthouder en vervolgens 
wordt een oordeel gegeven op basis van de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang. 
  
 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder/directie heeft een beleid opgesteld dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid van 
de kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. Het beleid bestaat uit: 
• Gezondheid- en veiligheidsbeleid 2019 
• "Locatie gebonden" kenmerken Sport-BSO Kick Off 
 
Beleid 

Het opgestelde beleid voldoet om de opvang te kunnen starten. Wanneer de binnen- 
en buitenruimte daadwerkelijk in gebruik worden genomen zal blijken of er nog aanpassingen 
gedaan dienen te worden. 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 en staan de locatie-specifieke risico's beschreven. 
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Na opening zal het beleid geëvalueerd worden om na te gaan of er risico's zijn die in het beleid niet 

beschreven zijn. 
 
Tijdens het onderzoek na registratie binnen drie maanden na exploitatie, zal nader bekeken worden 
of alle voornaamste risico's zijn opgenomen en het beleid actueel is. 

 
Cyclisch proces 
Het gezondheid- en veiligheidsbeleid wordt opgesteld en jaarlijks geëvalueerd en aangepast door 
directie en de personeelsvertegenwoordiging van Stichting Kinderopvang Berenhuis met input van 
medewerkers uit de groepsoverleggen. Het beleid wordt besproken in de groepsoverleggen volgens 
de vergadercyclus, geëvalueerd en verbeterpunten worden doorgegeven aan de directie. 
Het gezondheid - en veiligheidsbeleid wordt ook ieder jaar besproken met de oudercommissie en 

indien nodig aangepast. De notulen van de vergaderingen van de oudercommissie zijn in te zien 
door alle ouders. 
 
Ouders worden geïnformeerd over de beleidsevaluaties in de "Berenberichten". Personeel (in 
opleiding), stagiaires en vrijwilligers worden op de hoogte gesteld via het personeelsbulletin en 

middels herziene kwaliteitsdocumenten. 

Het pedagogisch beleidsplan is geplaatst op de website. 
 
Achterwacht 
Het beleid beschrijft de wijze waarop de achterwacht is geregeld. De houder waarborgt dit door dat 
op de locatie Schuurkerkpad/Bunzinghage meerdere personen (manager, pedagogisch 
medewerkers, medewerkers kantoor, in het pand aanwezig zijn. 
Ook op de locaties De Schatkist en Eigenwijs van Het Berenhuis (deze zijn gevestigd in Berlicum en 

Middelrode) zijn medewerkers aanwezig. Deze locaties fungeren als achterwacht voor Sport-BSO 
Kick Off. Er kan binnen 10 minuten iemand aanwezig zijn. 
 
Op het sportpark waar Sport-BSO Kick Off zich gaat vestigen bevinden zich ook een 
tennisvereniging, een korfbalvereniging en de hockeyvereniging. Personen die werkzaam zijn 
op deze locatie fungeren als eerste achterwacht bij calamiteiten. 
 

Eerste hulp aan kinderen 

De houder/directie dient er zorg voor te dragen dat er gedurende de opvang ten minste één 
volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen 
volgens de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere regels. De vaste 
beroepskracht die gaat starten bij de BSO is al enige tijd werkzaam bij Stichting Kinderopvang 
Berenhuis en in het bezit van een certificaat kinder-EHBO. 

 
Conclusie 
De houder/directie voldoet redelijkerwijs aan de wettelijke kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel 
van toepassing zijn. De daadwerkelijke uitvoering van het beleid zal tijdens het onderzoek na 
exploitatie worden beoordeeld. 
 
 

 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De houder/directie heeft een meldcode vastgesteld waarin stapsgewijs wordt aangegeven hoe met 
signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan en die er redelijkerwijs aan 
bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden. De houder gebruikt het 
afwegingskader om te beslissen of een melding noodzakelijk is en, vervolgens, bij het beslissen of 
het zelf bieden of organiseren van hulp mogelijk is. 

 
Conclusie  
De houder/bestuurder voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van 
toepassing zijn. De wijze waarop de kennis en kunde onder beroepskrachten wordt bevorderd ten 
aanzien van de meldcode zal tijdens het onderzoek na exploitatie worden beoordeeld. 
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Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (M. Smids en A. van Esch) 
• Interview (Beheerder Sportpark Berlicum.) 
• Observatie(s) (30-10-2019.) 
• EHBO certificaat (Kinder-EHBO GT 01-04-2021.) 

• Protocol(len) (Uitstapjes en vervoer. 31-10-2019.) 
• Website (www.berenhuis.nl) 
• Beleid veiligheid- en gezondheid (Gezondheids- en Veiligheidsbeleid Berenhuis Kinderopvang 

12-03-2019) 
• Huisregels/groepsregels 
• Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (Protocol 'kindermishandeling en 

grensoverschrijdend gedrag voor de kinderopvang. Juni 2018.) 

• Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch Beleidsplan Stichting Kinderopvang Berenhuis BSO 
2019.) 

• "Locatie gebonden" kenmerken Sport-BSO Kick Off. 
• Sociale kaart. 
 

 

 

Accommodatie 
Binnen accommodatie is het volgende onderdeel beoordeeld: 
• Beschikbare speeloppervlakte binnen en buiten 

• Passend ingerichte binnen- en buitenruimtes 
 
Per onderdeel volgt een beschrijving van de bevindingen van de toezichthouder en vervolgens 
wordt een oordeel gegeven op basis van de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang. 
  
 

Eisen aan ruimtes 

Binnenspeelruimte 
Sport-BSO Kick Off gaat gebruik maken van de kantine-ruimte en bestuurskamer van 
Voetbalvereniging BMC. 
 

 Ruimte Aantal m² binnenruimte Maximaal aantal op te vangen kinderen 

 Kantine-ruimte  152,12 m²  

 Bestuurskamer  33,98 m²  

Totaal 186,10 m² 53 

 
Met een bezetting van maximaal 40 kinderen is er 186,10 m² / 40 kinderen = 4,6 m² per kind aan 
binnenspeelruimte beschikbaar. Hiermee wordt voldaan aan de minimaal beschikbare 
binnenspeelruimte van 3,5 m² per kind.  
 
De kantine is voorzien van voldoende tafels en stoelen. Onder het raam staan lage banken. Uit 
interview met de manager blijkt dat er een kast geplaatst zal worden voor spel- en 

knutselmaterialen. In de ruimte is een grote bar waar de kinderen niet mogen komen. Via een 

tussendeur kunnen de kinderen vanuit de kantine naar de bestuurskamer komen. Deze ruimte is 
voorzien van een grote tafel met stoelen en grenst aan een keukentje waarvan gebruik gemaakt 
kan worden en waar een eigen koelkast voor de BSO geplaatst zal worden. 
 
Buitenspeelruimte 

Sport-BSO Kick Off gaat gebruik maken van alle sportvelden van Voetbalvereniging BMC en van 
het aangrenzende grasveld. Ook wordt er samenwerking gezocht met de nabijgelegen BMX-club, 
de tennisvereniging, de hockeyvereniging, de korfbalvereniging en van Fysio-Berlicum en Fit Kids 
Gezondheidscentrum Berlicum. 
Kinderen mogen het sportterrein van BMC niet verlaten. De grenzen van vrij bewegen binnen het 
terrein zijn vastgelegd en zullen besproken worden met de kinderen. De kinderen dienen als ze 
buiten zijn altijd het Berenhuis hesje te dragen. 

 
De oppervlakte is ruim voldoende voor 40 kinderen. 
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Conclusie 

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

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (M. Smids en A. van Esch) 
• Interview (Beheerder Sportpark Berlicum.) 
• Observatie(s) (30-10-2019.) 
• Beleid veiligheid- en gezondheid (Gezondheids- en Veiligheidsbeleid Berenhuis Kinderopvang 

12-03-2019) 
• Plattegrond (Plattegrond brandveilig gebruik. Vergunning brandveilig gebruik. (26-03-2003).) 

• Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch Beleidsplan Stichting Kinderopvang Berenhuis BSO 
2019.) 

• Metingen binnenruimte met digitale meter. 

 
 
 

Ouderrecht 
Binnen ouderrecht worden de volgende onderdelen beoordeeld: 
• informatie; 
• klachten en geschillen. 

 
Per onderdeel volgt een beschrijving van de bevindingen van de toezichthouder en vervolgens 
wordt een oordeel gegeven op basis van de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang. 
  
 

Informatie 

De houder/directie informeert de ouders via de website, het pedagogisch beleid en het 

intakegesprek. Daarnaast worden ouders door middel van het ouderportaal geïnformeerd over de 
dagelijkse gang van zaken met betrekking tot het geplaatste kind. Per 1 juli 2019 maakt het 
Berenhuis gebruik van Konnect. In het ouderportaal kunnen foto's en video's bekeken worden en 
berichten gelezen worden over de opvang van het kind. Ook kan de ouder in het ouderportaal op 
eenvoudige wijze ruildagen aanvragen, facturen en jaaropgaven inzien, wijzigingen doorgeven of 
een kind afmelden of juist een extra dag aanvragen. Via dit ouderportaal worden eveneens 
nieuwsbrieven (Berenberichten) verspreid welke informatie bevatten over o.a. de laatste 

ontwikkelingen bij het Berenhuis. 
Wanneer het inspectierapport van het onderzoek voor registratie is vastgesteld, zal deze door 
de directeur-bestuurder op de website gepubliceerd worden. 
 
De houder/directie brengt de mogelijkheid om geschillen aan de geschillencommissie voor te 
leggen op passende wijze onder de aandacht van de ouders. In de klachtenregeling is een 

onderdeel opgenomen over de geschillencommissie. Deze klachtenregeling is opgenomen in het 
pedagogisch beleidsplan. 

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

De verplichting tot het instellen van een oudercommissie geldt niet voor Sport-BSO Kick Off, omdat 
er minder dan 50 kinderen zullen worden opgevangen. De houder dient zich wel aantoonbaar in te 
spannen om een oudercommissie in te stellen. 
 

Iedere locatie van Stichting Kinderopvang Berenhuis heeft een eigen lokale oudercommissie. 
Iedere lokale oudercommissie heeft een afvaardiging in de centrale oudercommissie. Deze centrale 
commissie heeft geen wettelijke basis en kan alleen bestaan wanneer alle lokale oudercommissies 
bepaalde adviesrechten willen overdragen naar de centrale oudercommissie. Dat is geregeld in de 
mandaten en het huishoudelijk reglement van de oudercommissies. De oudercommissie op locatie 
behoudt altijd haar wettelijke rechten en blijft altijd naast de centrale oudercommissie bestaan. 
 

De houder/directie is in het bezit van een reglement oudercommissie. Hierin staat onder andere 
beschreven hoeveel leden een oudercommissie minimaal en maximaal dient te hebben en de wijze 
waarop de leden worden verkozen en wat de zittingsduur is van de leden. 
 
Conclusie 

Uit het onderzoek blijkt dat de houder/directie redelijkerwijs aan de gestelde kwaliteitseisen die 

binnen dit onderdeel van toepassing zijn zal gaan voldoen. De daadwerkelijke uitvoering zal tijdens 
het onderzoek na exploitatie worden beoordeeld. 
 
 

Klachten en geschillen 

De houder/directie is sinds 15-12-2015 aangesloten bij de geschillencommissie, waarvan de 
procedure op de website inzichtelijk is. Tevens heeft de houder een klachtenregeling opgesteld en 

voorziet erin dat de ouder de klacht schriftelijk bij de houder/directie in kan dienen. Daarin staat 
vermeld dat de houder: 
• de klacht zorgvuldig onderzoekt; 
• de ouder zoveel mogelijk op de hoogte wordt gehouden van de voortgang van de behandeling; 
• de klacht, uiterlijk zes weken na indiening bij de houder, wordt afgehandeld; 
• de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht wordt verstrekt; 

• in het oordeel een concrete termijn wordt gesteld waarbinnen eventuele maatregelen zullen 

zijn gerealiseerd. 
 
De houder/directie brengt de klachtenregeling ten behoeve van ouders en wijzigingen daarvan op 
een passende wijze onder de aandacht van ouders en handelt overeenkomstig deze 
klachtenregeling. 
Indien het niet lukt om er in een gezamenlijk overleg uit te komen, dan is het mogelijk een 

schriftelijke klacht in te dienen. Deze zal door de directie en leidinggevende worden behandeld. 
 
Stichting Kinderopvang Berenhuis is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang. 
In het pedagogisch beleidsplan en op de website wordt de klachtenregeling onder de aandacht 
gebracht.  
 
Conclusie 

De houder/directie voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van 
toepassing zijn 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (M. Smids en A. van Esch) 
• Landelijk Register Kinderopvang 
• Reglement oudercommissie (Huishoudelijk reglement oudercommissie sport BSO Kick-Off, St. 

Kinderopvang Berenhuis te Berlicum.) 

• Website (www.berenhuis.nl) 
• Klachtenregeling (Opgenomen in pedagogisch beleidsplan St. Kinderopvang Berenhuis BSO - 

2019.) 
• Aansluiting geschillencommissie (1 januari 2016) 
• Machtiging centrale oudercommissie sport BSO Kick-Off. 
• Reglement van de oudercommissie van Sport BSO Kick-Off, Stichting Kinderopvang Berenhuis 

te Berlicum. 
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Overzicht getoetste inspectie-items 
 

Registratie, wijzigingen en administratie 
 

Registratie 

Een kindercentrum wordt niet in exploitatie genomen voordat een onderzoek heeft plaatsgevonden, 
waaruit blijkt dat de exploitatie redelijkerwijs zal plaatsvinden in overeenstemming met de 
daarvoor gestelde regels. 
 

(art 1.45 lid 3 Wet kinderopvang) 

 

Pedagogisch klimaat 
 

Pedagogisch beleid 

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, 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 
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 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 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 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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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) 

 

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 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; 

c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder exploiteert en waar 
kinderen worden opgevangen; 
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 
de kinderen die worden opgevangen; 
e. 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 e 
ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 
 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling met de in artikel 1.50 derde lid van 
de wet genoemde personen inclusief hemzelf. 
 

(art 1.48d 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 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

 

Opleidingseisen 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 
aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 

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) 

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding 
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
 

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

 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 
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De houder heeft het minimaal aantal uren waarvoor de pedagogisch beleidsmedewerker jaarlijks 

ingezet moet worden, bepaald op grond van de rekenregels in het besluit. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 sub j Wet kinderopvang; art 17 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum bepaalt jaarlijks, indien hij meer dan één kindercentrum 
exploiteert, de wijze waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch 
beleidsmedewerkers worden ingezet, verdeelt over de verschillende kindercentra en legt dit 
schriftelijk vast zodat dit inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. De houder geeft de 
verdeling zodanig vorm dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van 
de werkzaamheden. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 sub j Wet kinderopvang; art 17 lid 3 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 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) 

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en 
bespreekt, indien wenselijk, de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Tevens is de 
mentor voor de ouders en het kind aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het 
welbevinden van het kind. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

De Nederlandse taal wordt als voertaal gebruikt. Daar waar naast de Nederlandse taal de Friese 
taal of een streektaal in levend gebruik is, kan de Friese taal of de streektaal mede als voertaal 

worden gebruikt. In afwijking hiervan kan meertalige buitenschoolse opvang worden verzorgd 
conform de definitie en in overeenstemming met de voorwaarden die daarvoor gelden. 
 

(art 1.50 lid 2 onder i en art 1.55 lid 1 en 3 Wet kinderopvang) 
   
OF 
Er wordt naast de Nederlandse voertaal mede een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de 
herkomst van de kinderen in specifieke omstandigheden daartoe noodzaakt, overeenkomstig een 
door de houder van een kindercentrum vastgestelde gedragscode. 
 

(art 1.55 lid 2 Wet kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 
 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

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

samen met de beroepskrachten een continu 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 3 onder a 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 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) 

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 3 onder d Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
houder van een kindercentrum 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 3 onder e 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 3 onder f en art 16 lid 5 en 6 

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 9b Regeling Wet kinderopvang) 

 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
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De houder van een kindercentrum stelt voor het personeel een meldcode vast waarin stapsgewijs 

wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan 
en die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden.  
De door de houder voor het personeel vast te stellen meldcode bevat ten minste de volgende 
elementen: 
a. een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan door het 

personeel met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;  
b. een afwegingskader op basis waarvan het personeel het risico op en de aard en de ernst van het 
huiselijk geweld of de kindermishandeling weegt en dat het personeel in staat stelt te beoordelen 
of sprake is van dusdanig ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling, dan wel van een 
vermoeden daarvan, dat een melding is aangewezen; 
c. een toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen van 

het stappenplan, inclusief vermelding van de functie van degene die eindverantwoordelijk is voor 
de beslissing over het al dan niet doen van een melding; 
d. indien van toepassing, specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld, die speciale 
kennis en vaardigheden van personeel vereisen;  
e. specifieke aandacht voor de wijze waarop het personeel omgaat met gegevens waarvan zij het 

vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden. 
 

(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang; art 14 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het door de houder van een kindercentrum in de meldcode vastgestelde stappenplan bevat ten 
minste de volgende stappen: 
a. het in kaart brengen van de signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 
b. collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het advies- en meldpunt huiselijk geweld en 

kindermishandeling (Veilig Thuis) of een deskundige op het gebied van letselduiding; 
c. een gesprek met de ouders en, indien mogelijk, het kind; 
d. het toepassen van het afwegingskader, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b; 
e. het beslissen over: 
  - het doen van een melding, en 
  - het inzetten van de noodzakelijke hulp. 
 

(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang; art 14 lid 1 onder a en 2 Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
 

(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze, dat hij 
onverwijld in overleg treedt met de vertrouwensinspecteur kinderopvang, indien hem bekend is 
geworden dat een bij de onderneming werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft 
gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die 

gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang. Indien uit het overleg blijkt dat sprake is 
van een redelijk vermoeden dat een persoon zich schuldig heeft gemaakt aan een dergelijk misdrijf 
doet de houder onverwijld aangifte bij een opsporingsambtenaar en stelt hij de 
vertrouwensinspecteur kinderopvang onverwijld in kennis. 
 

(art 1.51b lid 1, 2 en 5 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, 

indien het een bij de houder werkzaam persoon op enigerlei wijze bekend is geworden dat een 
ander ten behoeve van die houder werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft 
gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die 
gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang, deze persoon de houder van het 

kindercentrum daarvan onverwijld in kennis stelt. 
Indien degene die van het vermoeden op de hoogte moet worden gesteld dezelfde persoon is als 
degene die zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan dit misdrijf, is artikel 1.51c lid 1 en 
2 Wet kinderopvang van toepassing. 
 

(art 1.51b lid 3, 4 en 5 Wet kinderopvang) 
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De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, 

indien een bij de onderneming werkzaam persoon bekend is geworden dat de natuurlijke persoon 
die tevens houder is zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de 
zeden of mishandeling jegens een kind dat gebruik maakt van de door de houder geboden 
kinderopvang, deze persoon in contact kan treden met de vertrouwensinspecteur kinderopvang en 
in geval van een redelijk vermoeden onverwijld aangifte doet bij een daartoe aangewezen 

opsporingsambtenaar. 
 

(art 1.51c Wet kinderopvang) 

 

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) 

 

Ouderrecht 
 

Informatie 

De houder van een kindercentrum informeert de ouders en eenieder die daarom verzoekt over het 
te voeren beleid zoals beschreven in artikel 1.48d tot en met 1.57d van de wet. 
 

(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum informeert ouders en personeel over het inspectierapport door 
het zo spoedig mogelijk na ontvangst op de eigen website te plaatsen op een gemakkelijk vindbare 
plaats. Indien geen website aanwezig is legt de houder een afschrift van het inspectierapport ter 
inzage op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats. 
 

(art 1.54 lid 2 en 3 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum brengt de mogelijkheid om geschillen aan de 
geschillencommissie voor te leggen op passende wijze onder de aandacht van de ouders. 
 

(art 1.57c lid 2 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum informeert de ouders nadrukkelijk over 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 
inzet van het minimaal aantal beroepskrachten op grond van de beroepskracht-kindratio. 
 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Oudercommissie 
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Het reglement voor de oudercommissie omvat in ieder geval regels omtrent: 

- het aantal leden; 
- de wijze waarop de leden worden gekozen; 
- de zittingsduur van de leden. 
 

(art 1.59 lid 2 Wet kinderopvang) 

Het reglement voor de oudercommissie bevat geen regels omtrent de werkwijze van de 
oudercommissie. 
 

(art 1.59 lid 3 Wet kinderopvang) 

 

Klachten en geschillen 

De houder van een kindercentrum treft een regeling voor de afhandeling van klachten over: 
- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouder of kind; 

- de overeenkomst tussen de houder en de ouder. 
 

(art 1.57b lid 1 Wet kinderopvang) 

De regeling is schriftelijk vastgelegd en voorziet erin dat de ouder de klacht schriftelijk bij de 
houder van een kindercentrum indient en dat de houder:  

- de klacht zorgvuldig onderzoekt; 
- de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling; 
- de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk afhandelt; 
- de klacht, uiterlijk zes weken na indiening bij de houder, afhandelt; 
- de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt; 
- in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn 

gerealiseerd. 
 

(art 1.57b lid 2 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum brengt de klachtenregeling ten behoeve van ouders en 
wijzigingen daarvan op een passende wijze onder de aandacht van ouders en handelt 

overeenkomstig deze klachtenregeling. 
 

(art 1.57b lid 3 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat, indien een jaarverslag klachten vereist 
is omdat er in het betreffende jaar klachten bij de houder zijn ingediend, over elk kalenderjaar in 

het eerstvolgende kalenderjaar voor 1 juni een jaarverslag klachten wordt opgesteld. In het 
jaarverslag wordt ten minste opgenomen: 
- een beknopte beschrijving van de klachtenregeling:  
- informatie over de wijze waarop ouders zijn geïnformeerd over de klachtenregeling; 
- het aantal en de aard van de behandelde klachten per locatie; 
- de strekking van de oordelen en de aard van de getroffen maatregelen; 

- het aantal en de aard van de door de geschillencommissie behandelde geschillen, betreffende 
ouders of de oudercommissie.  
Het jaarverslag is niet herleidbaar tot natuurlijke personen tenzij het de houder zelf betreft en 
bevat geen adresgegevens, uitgezonderd het kindercentrum dat is gevestigd op het woonadres van 
de houder die een natuurlijke persoon is. 
 

(art 1.57b lid 2 onder e en f, 4, 5, 6 en 9 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang voor 
het behandelen van: 
a. geschillen tussen houder en ouder over: 
   - een gedraging van de houder van een kindercentrum of bij de houder werkzame personen 
jegens ouder of kind;  

   - de overeenkomst tussen de houder en de ouder. 
b. geschillen tussen houder en oudercommissie over de toepassing en uitvoering van het wettelijk 
adviesrecht. 
 

(art 1.57b, 1.57c lid 1 en 1.60 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Sport-BSO Kick Off 
Website : http://www.berenhuis.nl 
Aantal kindplaatsen : 40 
 

Gegevens houder 
Naam houder : Stichting Kinderopvang Berenhuis 
Adres houder : Schuurkerkpad 33 
Postcode en plaats : 5258AE Berlicum 
Website : www.beertjeshuis.nl 

KvK nummer : 41084279 

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 :  A. van Gelder 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Sint-Michielsgestel 

Adres : Postbus 10000 
Postcode en plaats : 5270GA SINT-MICHIELSGESTEL 
 

Planning 
Datum inspectie : 30-10-2019 

Opstellen concept inspectierapport : 20-11-2019 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 21-11-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 21-11-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 21-11-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 12-12-2019 
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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. 

 
 
 

 
 
 
 


