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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 na registratie. 

 

Beschouwing 

In de beschouwing staan de resultaten van het onderzoek dat is uitgevoerd. Na de feiten over 

Sport BSO Kick-Off en de relevante inspectiegeschiedenis, volgen de bevindingen op hoofdlijnen 

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

 

Algemeen 

Buitenschoolse opvang (bso) Sport BSO Kick Off is in het Landelijk Register Kinderopvang 

geregistreerd voor maximaal 40 kindplaatsen en biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 6 tot 

13 jaar. De opvang vindt plaats in twee basisgroepen, in elke basisgroep worden maximaal 

20 kinderen opgevangen. 

 

De bso maakt deel uit van kinderopvangorganisatie Stichting Berenhuis. De bso is gehuisvest in 

voetbalvereniging BMC te Berlicum en heeft op deze locatie de beschikking over de volgende 

ruimten: de kantine, bestuurskamer en alle sportvelden.  

Sport-BSO Kick off is geopend op iedere maandag, dinsdag en donderdag van 14.00 uur tot 18.30 

uur. 

Tijdens vakantieweken en op studiedagen vindt de opvang, afhankelijk van het aantal kinderen, op 

de hoofdlocatie BSO de Berenbucht plaats, of op de Sport-BSO Kick Off. Op studiedagen van school 

is Sport-BSO Kick Off open bij voldoende kinderen. 

 

Recente inspectiegeschiedenis 

 

 Datum 

onderzoeken  

Soort 

onderzoek  

Oordeel  

 30 oktober 2019 Onderzoek voor 

registratie 

Voldoet aan alle getoetste voorwaarden. Positief advies 

voor opname in het Landelijk Register Kinderopvang.  

 

 

Huidig onderzoek 

Op 3 november 2020 heeft er een onaangekondigd onderzoek plaatsgevonden bij deze bso. Het 

betreft een onderzoek na registratie. 

 

In dit onderzoek zijn diverse voorwaarden uit de volgende domeinen beoordeeld: 

 

• Administratie 

• Pedagogisch klimaat 

• Personeel en groepen 

• Veiligheid en gezondheid 

• Ouderrecht 

 

Bevindingen 

Er heeft geen locatiebezoek plaats gevonden. In verband met de heersende Coronapandemie heeft 

de toezichthouder, conform de landelijke richtlijn van GGD GHOR, de overweging gemaakt of het 

noodzakelijk is een fysiek bezoek te brengen aan deze locatie. Op basis hiervan heeft er nu een 

inspectie op afstand plaats gevonden. Er zijn documenten opgevraagd en beoordeeld en er hebben 

telefonische gesprekken plaats gevonden met de houder en een beroepskracht. 
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Conclusie 

Op basis van dit onderzoek is geconstateerd dat de houder niet voldoet aan alle getoetste 

voorwaarden. 

Er is één overtreding geconstateerd binnen het onderdeel veiligheid en gezondheid, namelijk: 

De houder draagt er onvoldoende zorg voor dat gedurende de openingstijden van de bso een 

volwassene aanwezig is die in het bezit is van een geldige kinder-EHBO kwalificatie. 

Aan alle overige getoetste voorwaarden wordt voldaan.  

 

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 

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

Registratie, wijzigingen, administratie en naleving handhaving 

 

De administratie moet aan een aantal voorwaarden voldoen, waaronder tussen de houder en ouder 

een schriftelijke overeenkomst dient te zijn voor de geboden opvang aan een kind. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 

gelezen en/of besproken is.    

Administratie 

Tijdens de inspectie is gebleken, dat de opvang geschiedt op basis van een schriftelijke 

overeenkomst tussen de houder van de bso en de ouder. 

 

Conclusie  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Schriftelijke overeenkomst(en) (Contract Kick-Off.pdf) 
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Pedagogisch klimaat 

 

De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 

 

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.  

 

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 beleid opgesteld. Daarnaast heeft de houder een locatie specifiek 

werkplan.  

De beoordeling of de beroepskrachten daadwerkelijk handelen conform het beleid is niet 

beoordeeld. Er heeft geen locatiebezoek plaats gevonden. 

Wel is er tijdens het telefonisch interview gesproken over het beleid en het handelen naar het 

beleid in de praktijk. De beroepskracht verklaart dat er tijdens vergaderingen wordt gesproken 

over het pedagogisch beleid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview (beroepskracht d.d. 5 november 2020) 

• Website (https://www.berenhuis.nl/) 

• Huisregels/groepsregels (2 11 Huisregels Veiligheid.pdf - 2 12 Huisregels Gezondheid.pdf) 

• Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch beleidsplan BSO 2019) 

• Pedagogisch werkplan (Loc. kenmerken Sport-BSO Kick-Off.pdf) 
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Personeel en groepen 

 

De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 

 

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 vaste beroepskrachten en invalkracht van deze locatie 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 

De diploma’s van de vaste beroepskrachten op deze locatie zijn reeds ingezien. Zij beschikken allen 

over een passend diploma overeenkomstig de actuele cao kinderopvang. 

 

Pedagogisch beleidsmedewerker(s) 

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 één 

persoon uitgevoerd. Zij beschikt over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 

aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 

 

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 

Tijdens het telefonische interview d.d. 5 november verklaart de beroepskracht dat op dat moment 

de bezetting als volgt is: 

 

 Naam  

groep 

Leeftijd 

kinderen 

Aantal  

kinderen 

Ingezette  

beroepskrachten  

Benodigde  

beroepskrachten 

Voldoet 

ja/nee  

5 

november 

2020 

Kick-

Off 1 

6 tot 13 

jaar oud 

10 1 1 Ja 

5 

november 

2020 

Kick-

Off 2 

6 tot 13 

jaar oud 

8 1 1 Ja 

 

Hieruit blijkt dat de inzet van de beroepskrachten in relatie tot het aantal kinderen (beroepskracht-

kindratio) volgens de rekenregels van het Besluit kwaliteit kinderopvang, bijlage 1, onderdeel b, 

tabel 2 wordt uitgevoerd. 

 

Beroepskrachten in opleiding en stagiaires 

Op deze bso zijn geen stagiaires en/of beroepskrachten in opleiding werkzaam. 

 

Conclusie 

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

 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Op bso Kick-Off worden de kinderen opgevangen in een vaste basisgroep. Het kindercentrum 

beschikt over de volgende basisgroepen: 

 

 Naam groep  Leeftijd kinderen  Maximaal aantal kinderen  

Kick-Off 1 6 tot 13 jaar oud 20 

Kick-Off 2 6 tot 13 jaar oud 20 

 

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. 

 

Conclusie 

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

 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

In het kindercentrum wordt de voorgeschreven voertaal Nederlands gesproken. 

 

Conclusie 

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

• Interview (beroepskracht d.d. 5 november 2020) 

• Personenregister Kinderopvang 

• Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 

• Presentielijsten 

• Personeelsrooster (Kick-Off rooster okt 2020.pdf) 

• Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 

• Overzicht basisgroepen 
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Veiligheid en gezondheid 

 

De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 

 

De houder moet zorgen voor veilige en gezonde opvang. Hiervoor heeft de houder vastgelegd wat 

de risico’s zijn voor de veiligheid en gezondheid van kinderen. Ook beschrijft de houder: wat hij 

doet om risico’s klein te houden, hoe de kinderen met kleine risico’s leren omgaan en hoe 

beroepskrachten handelen als er toch iets gebeurt. En de houder besteedt aandacht aan het risico 

op grensoverschrijdend gedrag. 

 

De houder betrekt medewerkers bij het maken van dit veiligheid- en gezondheidsbeleid. De houder 

zorgt ervoor dat de beroepskrachten handelen volgens het beleid. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 

gelezen en/of besproken is.   

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder heeft een beleid opgesteld dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid van de 

kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. Het beleid bestaat uit: 

 

• Beleidsplan veiligheid en gezondheid 

• Huisregels veiligheid 

• Huisregels gezondheid 

• Diverse protocollen 

 

Binnen dit onderzoek is beoordeeld of de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid heeft 

geactualiseerd op het risico op Covid-19. De houder heeft geen aanpassing gemaakt in het 

bestaande beleid veiligheid en gezondheid, maar wel aanvullend beleid hierop gemaakt en 

aantoonbare acties en maatregelen getroffen. Bijvoorbeeld: informatieposters opgehangen, 

maatregelen besproken in teamoverleg en mailings gestuurd met de handelswijzen. 

  

Opmerking: De houder dient het risico op Covid-19 nog op te nemen in het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid. Voor de beschrijving naar de te nemen/genomen maatregelen en handelswijze 

kan in het beleid tevens worden verwezen naar het aanvullende beleidsdocumenten. 

 

Uit gesprek met een beroepskracht blijkt dat zij goed op de hoogte is van het vastgestelde beleid 

en in de praktijk hiernaar handelt. De beoordeling of de beroepskrachten daadwerkelijk handelen 

conform het beleid is niet beoordeeld aangezien binnen dit onderzoek geen locatiebezoek heeft 

plaats gevonden.  

 

Tijdens het gesprek met de beroepskracht verklaart zij dat iedere zes weken een 

teamoverleg plaatsvindt waar het beleid veiligheid en gezondheid of een onderdeel hiervan wordt 

besproken.  

 

Eerste hulp aan kinderen 

De beoordeling van de kwalificaties van eerste hulp aan kinderen is gebaseerd op een steekproef. 

Hierin is gecontroleerd of er minimaal één beroepskracht (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. Uit de steekproef blijkt dat de houder 

niet op ieder moment voldoet aan deze voorwaarde. Op deze locatie zijn twee vaste 

beroepskrachten in dienst, welke beiden in het bezit zijn van een geldige kwalificatie. 
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Momenteel is er één van deze beroepskrachten uitgevallen wegens een ongeval. De organisatie 

heeft sinds het uitvallen van deze beroepskracht een vaste invalskracht voor haar ingezet, echter is 

deze invalskracht niet in het bezit van een geldige kinder EHBO certificering. Daar zij wel iedere 

dag de kinderen van school gaat halen, en dan alleen is met de kinderen dient zij in het bezit te 

zijn van een geldige kinder-EHBO certificering.  

De vaste beroepskracht van de locatie is wel in het bezit van een geldige kinder-EHBO certificering 

en is gedurende de rest van de opvangtijd aanwezig. Het betreft een korte periode waarop deze 

invalskracht alleen is met de kinderen. 

De invalskracht is vast in dienst bij de organisatie en staat inmiddels ingeschreven voor een kinder 

EHBO cursus. De houder verkiest in deze situatie het vaste gezicht boven wisselende 

invalskrachten. 

De vaste beroepskracht die momenteel wordt vervangen is bezig met het opbouwen van haar 

werkuren en zal naar verwachting binnen dit kalenderjaar weer volledig aanwezig zijn. Daarmee zal 

ook de overtreding in zijn volledigheid hersteld zijn.  

 

Conclusie 

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

zijn. De houder draagt er onvoldoende zorg voor dat gedurende de gehele opvangtijd een 

beroepskracht aanwezig is die in het bezit is van een geldige kinder-EHBO certificering.  

 

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

voldaan:  

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) 

 
 

 

 

 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

• Interview (beroepskracht d.d. 5 november 2020) 

• EHBO-certificaat 

• Informatiemateriaal voor ouders 

• Website (https://www.berenhuis.nl/) 

• Nieuwsbrieven (versoepeling regels m.b.t Corona bij halen en brengen.pdf) 

• Beleid veiligheid- en gezondheid (2 11 1 Veiligheids en Gezondheidsbeleid.pdf) 

• Huisregels/groepsregels (2 11 Huisregels Veiligheid.pdf - 2 12 Huisregels Gezondheid.pdf) 

• Personeelsrooster (Kick-Off rooster okt 2020.pdf) 

• Notulen teamoverleg (01-10-2020 BSO wijland en sport-bso overleg.pdf) 

• Aanmelding kinder EHBO cursus 

• Verplichting voor ouders om mondkapjes te dragen bij binnenkomst.pdf 

• Berenberichten mei en augustus 2020, en extra editie 

• Personeelsbulletin  

• Schoonmaakposter 
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Ouderrecht 

 

De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 

 

De houder moet ouders informeren over een aantal onderwerpen, zoals: het pedagogisch beleid, 

de groepsgrootte, het aantal beroepskrachten per groep, de opleidingseisen van beroepskrachten, 

het veiligheids- en gezondheidsbeleid en de klachtenregeling.  

De houder laat de ouders en het personeel weten waar zij het inspectierapport kunnen vinden. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 

gelezen en/of besproken is.   

Informatie 

De houder informeert de ouders over het te voeren beleid via de website, het ouderportaal, het 

pedagogisch beleid en het intakegesprek. Via het ouderportaal worden eveneens nieuwsbrieven 

(Berenberichten) verstrekt. Inspectierapporten worden na ontvangst op de website geplaatst. 

 

De houder informeert de beroepskrachten over het te voeren beleid en de inspectierapporten, 

bijvoorbeeld via e-mail en tijdens vergaderingen. 

 

Conclusie 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

• Interview (beroepskracht d.d. 5 november 2020) 

• Informatiemateriaal voor ouders 

• Website (https://www.berenhuis.nl/) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Registratie, wijzigingen, administratie en naleving handhaving 

 

Administratie 

Kinderopvang geschiedt op basis van een schriftelijke overeenkomst tussen de houder van een 

kindercentrum en de ouder. 

(art 1.52 Wet 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) 

 

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) 
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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) 

 
 

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) 

 
 

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 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 

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) 

 

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) 
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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) 
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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 : 5258 AE 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 : 5003 DA Tilburg 

Telefoonnummer : 088-3686845 

Onderzoek uitgevoerd door :  S. van  Loo 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Sint-Michielsgestel 

Adres : Postbus 10000 

Postcode en plaats : 5270 GA SINT-MICHIELSGESTEL 

Planning 

Datum inspectie : 05-11-2020 

Opstellen concept inspectierapport : 17-11-2020 

Zienswijze houder : 17-11-2020 

Vaststelling inspectierapport : 18-11-2020 

Verzenden inspectierapport naar houder : 18-11-2020 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 18-11-2020 

Openbaar maken inspectierapport : 10-12-2020 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

 

Vanwege uitval van een van de vaste medewerkers binnen het team staat er momenteel een 

invalskracht op de sport-BSO. Zij is aangemeld voor een EHBO-cursus, maar vanwege de corona-

pandemie zijn er momenteel geen trainingen. Wij kiezen voor vaste gezichten op de groepen. Het 

is daarom niet wenselijk deze invalskracht nu van de groep te halen tot het moment dat de 

eigenlijke pedagogisch professional weer volledig terug is van haar ziekteverlof. Het welbevinden 

en de emotionele veiligheid van de kinderen staat voor ons voorop.  Het betreft momenteel nog 1 

middag per week dat de invalskracht het vervoersmoment begeleidt. Zoals in het rapport al 

aangegeven: Deze situatie zal niet lang meer duren. Het betreft alleen het halen van kinderen van 

school. De invalskracht staat zelf nooit alleen gedurende de opvangtijden op de groep. 

  

N.a.v. de feedback betreffende een Covid-19 beleid hebben we inmiddels alle maatregelen 

gebundeld in een aanvullend Veiligheids- en Gezondheidsbeleid wat is opgenomen in het 

kwaliteitshandboek. 

 

 

 

 

 

 

 


