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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. 
Dit rapport is tot stand gekomen door onderzoek op basis van risico-gestuurd toezicht. Om meer 
maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken werkt de GGD volgens een model 

voor risico gestuurd toezicht. Dit betekent dat er intensiever onderzoek wordt verricht waar nodig 
is en minder waar het kan. Met als doel de kwaliteit in de kinderopvang te verbeteren. 

Beschouwing 
In de beschouwing staan de resultaten van het onderzoek dat is uitgevoerd. Na de feiten over BSO 
Berenhuis, De Berenburcht (gevestigd in Kindcentrum Wij-land) en de relevante 

inspectiegeschiedenis, volgen de bevindingen op hoofdlijnen van het huidige onderzoek. Deze 
bevindingen worden elders per onderdeel verder uitgewerkt. 
 
Algemeen beeld 
Buitenschoolse opvang Berenhuis, De Berenburcht is onderdeel van Stichting Kinderopvang 

Berenhuis en is gevestigd in Kindcentrum Wij-Land. Dit kindcentrum bestaat naast de BSO uit 

basisschool Theresia en  KDV Berenhuis van dezelfde houder. Stichting Kinderopvang Berenhuis 
verzorgt dagopvang en buitenschoolse opvang in de gemeente Sint-Michielsgestel. Er wordt op 
deze locatie buitenschoolse opvang geboden aan maximaal 90 kinderen (zie hieromtrent tevens 
'advies aan gemeente'). 
 
 
Inspectiegeschiedenis: 

2016; jaarlijks onderzoek: aan alle getoetste voorwaarden wordt voldaan. 
2017; jaarlijks onderzoek: twee overtredingen, betreft opvang in groepen en risico-inventarisatie. 
2018; jaarlijks onderzoek: aan alle getoetste voorwaarden wordt voldaan. 
2019; jaarlijks onderzoek: na herstelaanbod wordt aan alle getoetste voorwaarden voldaan 
 
 
Huidige inspectie 

Op 12 februari 2020 heeft er een onaangekondigd onderzoek plaatsgevonden bij buitenschoolse 
opvang (BSO) Berenhuis. De volgende onderdelen zijn in dit onderzoek beoordeeld: 

 
• pedagogisch klimaat 
• personeel en groepen 
• veiligheid en gezondheid 

• accommodatie 
 

Conclusie 
Uit de huidige inspectie is gebleken dat er één overtreding is geconstateerd, aan de overige 
getoetste voorwaarden wordt voldaan. Op de betreffende overtreding is herstelaanbod 
geboden. De houder heeft hier gebruik van gemaakt en de overtreding binnen één werkdag 
hersteld. 

De houder voldoet na herstelaanbod aan alle getoetste voorwaarden. 
 
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 
Geen handhaving. 
In het Landelijk Register Kinderopvang staat de BSO geregistreerd met 80 kindplaatsen. Tijdens de 
inspectie bleek dat er op verschillende dagen meer dan 80 kinderen worden opgevangen, met als 
maximumaantal 90. Uit gesprek met de houder blijkt dat zij op 20 maart 2018 een 
wijzigingsverzoek heeft gedaan aan de gemeente Sint-Michielsgestel om het kindaantal te 
verhogen van 80 naar 90, maar blijkt niet in behandeling te zijn genomen door de gemeente. 
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Derhalve heeft alsnog tegelijk met dit onderzoek een incidenteel onderzoek plaatsgevonden om te 
beoordelen of de ophoging volgens de wettelijke eisen plaatsvindt. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 
De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder 
duidelijk hoe hij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent: Het 
bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden en de 

overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft hij onderwerpen zoals de indeling en grootte 
van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid. 
 
De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch 
beleid. 
 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 
gelezen en/of besproken is.   
  
 

Pedagogisch beleid 

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan opgesteld waarin de kenmerkende pedagogische 

visie is beschreven. Dit is aangevuld met een locatiegebonden plan waarin is uitgewerkt hoe op 
deze specifieke locatie wordt gewerkt. 
 
De houder draagt er zorg voor dat de beroepskrachten in de praktijk handelen volgens het 
pedagogisch beleid. Er vinden teamoverleggen plaats waar onder meer het pedagogisch beleid 
wordt besproken. 

 
Basisgroepen 
Het beleid beschrijft als volgt dat de kinderen op leeftijd zijn ingedeeld in vier basisgroepen: 
"..4-5 jaar (Troetelberen), 5-6 jaar (Zonneberen), 7-8 jaar (Bruine Beren) en 8+ (Grizzlyberen). 
Op woensdagen en vrijdagen worden alle groepen samengevoegd (Troetelberen), ook met de BSO 
kinderen van KC EigenWijs en KC De Schatkist." Bij deze beschrijving ontbreekt de maximale 
omvang van deze basisgroepen. 

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

toepassing zijn. 
 
Herstelaanbod 
Naar aanleiding van bovenstaande bevinding is de houder een herstelaanbod geboden. De houder 

heeft dezelfde dag een aangepast locatieplan toegestuurd waarin de basisgroepen 
overeenkomstig praktijk staan beschreven. 
 
Conclusie 
De houder voldoet na herstelaanbod aan getoetste wettelijke kwaliteitseisen die binnen dit 
onderdeel van toepassing zijn. 

 
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde na 
herstelaanbod, 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) 
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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 observatie van de pedagogische praktijk heeft plaatsgevonden op woensdagmiddag op de 
volgende momenten: 
 
• ophalen op school 
• eet- en drinkmoment 

• vrij spel binnen 
• vrij spel buiten 
• knutselen 
  
Emotionele veiligheid 
De beroepskrachten hebben oog voor het individuele kind en zorgen voor een emotioneel veilige 
omgeving. De kinderen maken contact met elkaar en doen nieuwe ervaringen op. De kinderen 

zoeken de beroepskrachten op en zij reageren positief op elkaar. De beroepskrachten stellen 
vragen en er worden grapjes gemaakt. Voorbeeld: een van de beroepskrachten vraagt aan een 

kind: "He A, heb je buiten gespeeld vandaag?" Het kind knikt, waarop de beroepskracht zegt: "Ik 
zie het, er zit vanalles in je haar!" 
De beroepskrachten kijken en luisteren naar de kinderen. Ze zien wat een kind leuk vindt en 
voelen aan wat de stemming in de groep is. Ze hebben oog voor onveilige situaties, zoals pesten, 
buitensluiten of een negatieve groepssfeer. De beroepskrachten hebben respect voor de autonomie 

van kinderen. De kinderen krijgen de ruimte om actief dingen zelf te proberen met respect voor 
eigen ideeën en oplossingen. 
Beroepskrachten zorgen voor een positieve groepssfeer, voorspelbaarheid in het dagritme en 
duidelijkheid over regels en afspraken. Vaste activiteiten maken onderdeel uit van het programma, 
zoals een eet- en drinkmoment in de eigen basisgroep, buitenspelen en georganiseerde 
activiteiten. De beroepskrachten bieden structuur en stellen grenzen. Dit gebeurt op een 

doortastende, consequente en respectvolle manier. Voor kinderen is het duidelijk wat er van hen 
wordt verwacht en waar zij zich aan moeten houden. 
 
Persoonlijke competentie 
Beroepskrachten bieden activiteiten aan die kinderen nodig hebben voor hun ontwikkeling. De 
beroepskrachten hebben oog voor de interesses en behoeften van elk individueel kind. Er wordt 

iedere dag een georganiseerde activiteit aangeboden. Kinderen hoeven niet mee te doen, zij zijn 

vrij om te kiezen. Tijdens de inspectie werd aan kinderen een knutselactiviteit aangeboden in het 
thema 'Valentijn'. Echter werd het niet aan alle kinderen expliciet aangeboden, waardoor 
afgevraagd kan worden of de optie om deel te nemen er voor ieder kind was. 
Kinderen kunnen zich ontwikkelen op gebieden waar hun interesses en talenten liggen. Er is een 
balans tussen georganiseerde activiteiten en vrij spelen. 
 
Kinderen hebben de mogelijkheid om (leer)ervaringen op te doen in de groepsruimtes. 

Daarnaast beschikt het kindercentrum over een grote, vernieuwde buitenruimte waar verschillende 
activiteiten kunnen plaatsvinden. Het spelmateriaal en de inrichting van de binnenruimte zijn nader 
beschreven in het onderdeel 'Accommodatie'. 
 
Sociale competentie 
De beroepskrachten begeleiden de kinderen in hun onderlinge interactie. Gerichte activiteiten 

worden ingezet om kinderen te laten samenspelen. Daarbij leren kinderen om naar elkaar te 
luisteren, elkaar te helpen, op elkaar te wachten en samen een conflict op te lossen. De 
beroepskrachten grijpen in wanneer de situatie dat vereist. De beroepskrachten brengen de 

kinderen spelenderwijs sociale kennis en vaardigheden bij. Minimaal 2x per jaar wordt een kind 
vergadering gehouden. Kinderen kunnen hier kenbaar maken wat hun wensen voor verandering of 
verbetering zijn. 
 

 
Overdracht van normen en waarden 
Kinderen worden gestimuleerd om kennis te maken met de algemeen aanvaarde waarden en 
normen. Er is aandacht voor verschillende sociale achtergronden, leefstijlen en omgangsvormen. 
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Beroepskrachten hanteren afspraken en omgangsvormen die herkenbaar aanwezig zijn en worden 
toegepast. Kinderen worden aangesproken op hun gedrag. De beroepskrachten geven inzicht, 

richting en correctie aan het gedrag van kinderen. Zij geven uitleg wanneer iets niet mag en 
waarom het niet mag, zijn zich bewust van hun voorbeeldfunctie en hanteren de algemeen 
aanvaarde normen en waarden. Voorbeeld: wanneer het tijd is om te eten moeten de kinderen aan 

tafel gaan zitten. Een kind is nog bezig met het uittrekken van een verkleedpak. Vervolgens gooit 
hij het op het rek waar de andere verkleedkleren aan hangen. De beroepskracht ziet dat en vraagt 
het kind, "Wil je het pak even goed op het rek hangen alsjeblieft?" 
 
Conclusie 
De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Gebruikte bronnen 

• Interview (beroepskrachten) 
• Observatie(s) (d.d. 12-02-2020, 13.45u - 16.15u) 
• Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch-beleidsplan-BSO-2019-1) 

• Pedagogisch werkplan (Locatie-gebonden-kenmerken-Wijland-BSO-2019) 
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Personeel en groepen 
Binnen de buitenschoolse opvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste 

basisgroepen. Er moet voldoende personeel op elke groep zijn. Hoeveel beroepskrachten nodig 
zijn, is afhankelijk van het aantal kinderen en hun leeftijd. 
 
Elke beroepskracht moet een geldig diploma hebben en ingeschreven staan in het Personenregister 
Kinderopvang. Een pedagogisch beleidsmedewerker begeleidt de beroepskrachten in hun werk. 
 
In de basisgroepen spreken de beroepskrachten Nederlands met elkaar en met de kinderen. 

 
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 
gelezen en/of besproken is.   
  

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De beoordeling van de verklaring omtrent het gedrag is gebaseerd op een steekproef van de 
aanwezige beroepskrachten, invalkracht en stagiaire. Deze personen zijn ingeschreven in het 
personenregister kinderopvang met een geldige verklaring omtrent het gedrag en door de houder 

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

 

Opleidingseisen 

De diploma’s van de aanwezige beroepskrachten en invalkracht zijn beoordeeld. 
Zij beschikken over een passend diploma overeenkomstig de actuele cao kinderopvang. 
 

BSO Berenhuis beschikt over een pedagogisch beleidsmedewerker/coach. Zij beschikt over een 
passend diploma overeenkomstig de actuele cao kinderopvang. 
 
Conclusie 
De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 
 

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

stagiaires 

Uit een steekproef van de aanwezigheidslijsten en personeelsroosters blijkt dat voldoende 
beroepskrachten worden ingezet in relatie tot het aantal kinderen (beroepskracht-kindratio). 
 

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

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Op BSO Berenhuis, De Berenburcht worden de kinderen opgevangen in een vaste basisgroep. Het 
kindercentrum beschikt over de volgende basisgroepen: 
 
• Troetelberen: voor maximaal 20 kinderen in de leeftijd van 4-5 jaar. 
• Zonneberen: voor maximaal 20 kinderen in de leeftijd van 5-6 jaar. 

• Bruine Beren: voor maximaal 20 kinderen in de leeftijd van 7-8 jaar. 
• Grizzly-beren: voor maximaal 20 kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar. 

• Grizzly-beren2: voor maximaal 10 kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar. 
 
Wanneer een kind in een andere basisgroep dan de vaste basisgroep wordt opgevangen zorgt de 
houder ervoor dat er voorafgaand aan de opvang schriftelijk toestemming door de ouders van het 
kind wordt gegeven. 
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Voor de kinderen die van de locatie KC Eigenwijs en KC De Schatkist komen dient in een contract 
vastgelegd te zijn dat zij op woensdag en/of vrijdag gebruik maken van de opvang bij Kindcentrum 

Wij-land. 
 
Op woensdag en vrijdag worden alle groepen van de Berenburcht groepen samengevoegd in twee 

basisgroepen. Ook de kinderen van KC Eigenwijs en KC De Schatkist maken op deze dagen gebruik 
van de opvang op Kindcentrum Wij-land. Echter, blijkt tijdens de inspectie, worden de 
basisgroepen op deze dagen losgelaten en mogen kinderen kiezen in welke basisgroep zij die dag 
willen zitten. De beroepskracht vertelt dat dit zo is gelopen wegens snelle groei in de kindaantallen 
en het uitvallen van vaste medewerkers. Spoedig zal een herverdeling worden gemaakt van de 
basisgroepen. 
Daar niet is waargenomen dat kinderen hinder ondervonden van het ontbreken van de 

basisgroepen leidt dit nu niet tot een overtreding. Tijdens een volgende inspectie zal nader 
bekeken worden of de indeling en uitvoering van de basisgroepen op iedere dag in de week 
geborgd zijn. 
   
Op het kindercentrum wordt gewerkt met een vast team van beroepskrachten. De beroepskrachten 
werken gedurende de week volgens een vast rooster. De houder heeft een dusdanig 

personeelsbeleid dat, bij ziekte, vakantie en verlof, vaste (inval) beroepskrachten worden ingezet. 

Zo wordt tijdens de inspectie een invalskracht van 'Staffforkids' ingezet, ter langdurige vervanging 
van een vaste beroepskracht van deze locatie. 
 
Conclusie 
De houder voldoet aan de getoetste wettelijke kwaliteitseis die binnen dit onderdeel van toepassing 
is. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Gebruikte bronnen 

• Interview (beroepskrachten) 
• Observatie(s) (d.d. 12-02-2020, 13.45u - 16.15u) 
• Personenregister Kinderopvang 

• Presentielijsten (week 5,6 en 7 van het jaar 2020) 
• Personeelsrooster (week 5,6 en 7 van het jaar 2020) 
• Overzicht basisgroepen 
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Accommodatie 
De binnenruimte en de buitenruimte moeten groot genoeg zijn. Ook zijn de ruimtes voor de 

kinderen veilig en toegankelijk. De inrichting van de ruimtes stimuleert de kinderen om te spelen. 
 
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 
gelezen en/of besproken is.   
  
 

Eisen aan ruimtes 

Binnenruimte 
Er wordt gebruik gemaakt van vier groepsruimtes. Drie hiervan zijn klaslokalen, de vierde is een 
groepsruimte welke in de ochtenden wordt gebruikt door de peuteropvang van dezelfde houder. 
De klaslokalen zijn voor het grootste gedeelte ingericht met schooltafels en stoelen. Hieraan wordt 
bijvoorbeeld gegeten, gedronken en geknutseld. Ieder lokaal heeft een klein apart gedeelte waar 

BSO materialen staan, bijvoorbeeld een kast met gezelschapsspellen, knutselmateriaal, een 
airhockeytafel en een Wii. 
De vierde groepsruimte is ingericht met verschillende speelhoeken, onder andere een 

constructiehoek en een kledingwinkel. 
Er is voldoende spelmateriaal en keuze voor alle aanwezige kinderen. 
 
Buitenruimte 

De buitenruimte bestaat uit twee delen en wordt gedeeld met de basisschool. De buitenruimte is 
zodanig ingericht dat er meerdere activiteiten gelijktijdig plaats kunnen vinden. Er is een kleiner, 
direct aangrenzend stuk waar een klimtoestel staat en ruimte is voor bijvoorbeeld spelen met een 
bal. Daaraan grenzend is een groot plein, welke recentelijk vernieuwd is. Dit plein bestaat onder 
andere uit twee kunstgras voetbalveldjes, schommels en een tafeltennistafel. 
De buitenruimte is openbaar terrein en wordt ook gebruikt door andere kinderen van de 
basisschool en/of uit het dorp. De kinderen van de BSO dragen tijdens het buitenspelen 

neonkleurige hesjes zodat zij goed zichtbaar zijn voor de beroepskrachten. 
 
 
Conclusie  
De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview (beroepskrachten) 
• Observatie(s) (d.d. 12-02-2020, 13.45u - 16.15u) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

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, 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 1 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) 

Personeel en groepen 
 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
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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) 

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 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) 

 

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 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; 

- in afwijking hiervan op grond van het Besluit kwaliteit kinderopvang art.16 lid 4 minder 
beroepskrachten zijn ingezet. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit 
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) 

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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : BSO Berenhuis, De Berenburcht, Kindcentrum Wij-

land 
Website : http://www.beertjeshuis.nl 
Aantal kindplaatsen : 80 

 

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 :  S. van  Loo 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Sint-Michielsgestel 

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

Planning 
Datum inspectie : 12-02-2020 

Opstellen concept inspectierapport : 26-02-2020 
Zienswijze houder : 27-02-2020 
Vaststelling inspectierapport : 27-02-2020 
Verzenden inspectierapport naar houder : 27-02-2020 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 27-02-2020 

Openbaar maken inspectierapport : 20-03-2020 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

We willen graag de mogelijkheid voor een zienswijze aangrijpen om onze waardering uit te spreken 
naar onze pedagogisch professionals: 
Zij maken de opvang, door er te zijn voor de kinderen, ze te zien en een spetterend programma 
neer te zetten. 
Het maakt ons trots op hen als we teruglezen dat ook de GGD-inspectie positief is over de door ons 
geboden kwaliteit van opvang. 
  
Mathelijne Smids (directeur-bestuurder) en Anne van Esch (manager) 

 
 
 

 
 
 

 


