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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een aangekondigd incidenteel onderzoek. 

Beschouwing 

In opdracht van de gemeente Boxtel heeft GGD Hart voor Brabant als  toezichthouder op 27 

september 2021 een onderzoek uitgevoerd bij buitenschoolse opvang Berenhuis, Berenstoer, 

Kindcentrum Esch. De buitenschoolse opvang is onderdeel van Stichting Kinderopvang Berenhuis 

en is gehuisvest in een pand samen met basisschool W illibrordus, kinderdagverblijf Kindcentrum 

Esch en een architectenbureau in Esch. 

 

Het huidige onderzoek betreft een incidenteel onderzoek naar aanleiding van een wijziging van het 

aantal kindplaatsen. De houder heeft de gemeente op 2 september 2021 een ve rzoek gedaan tot 

ophoging van het aantal kindplaatsen van 7 naar 20. Er vindt opvang plaats van kinderen in de 

leeftijd van 4 tot 13 jaar. De opvang zal als volgt plaats gaan vinden:  

 

 Berenstoer met maximaal 20 kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar  

 

Met de uitbreiding zal naast de bestaande groepsruimte een klaslokaal worden gebruikt als extra 

ruimtte. Dit klaslokaal wordt door school gebruikt voor individuele begeleiding van kinderen en zal 

t.z.t. worden ingericht voor kinderopvang.  

 

Inspectiegeschiedenis  

Er zijn geen relevante of zwaarwegende feiten uit voorgaande inspecties welke een relatie hebben 

met dit onderzoek of een uitbreiding van het aantal kindplaatsen in de weg staan. 

 

Huidig onderzoek 

Voor dit onderzoek is een bezoek gebracht aan de locatie, zijn diverse documenten beoordeeld en 

heeft er een gesprek plaats gevonden met de houder en beroepskrachten. In dit onderzoek zijn 

diverse onderdelen binnen onderstaande domeinen onderzocht: 

 registratie, wijzigingen en administratie 

 pedagogisch klimaat 

 veiligheid en gezondheid 

 accommodatie 

 

Conclusie en bevindingen 

In dit onderzoek blijkt dat de houder na de uitbreiding van het aantal kindplaatsen redelijkerwijs 

zal gaan voldoen aan de gestelde eisen. De GGD adviseert de gemeente tot ophoging van het 

aantal kindplaatsen. 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 het verzoek tot wijziging van gegevens in het Landelijk 

Register Kinderopvang (LRK) toe te wijzen. 
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Observaties en bevindingen 

Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen covid-19 en 

ouderparticipatieopvang 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De houder van een kindercentrum doet van een wijziging in de daartoe aangewezen gegevens 

onverwijld mededeling aan het college, nadat deze wijziging hem bekend is geworden. Hierbij 

verzoekt de houder de gegevens te wijzigen. 

 

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

gelezen en/of besproken is.  

Wijzigingen 

De houder heeft op 2 september 2021 een verzoek tot wijziging ingediend bij de gemeente Boxtel. 

De wijziging betreft een ophoging van het aantal kindplaatsen van 7 naar 20 kindplaatsen. 

 

Conclusie 

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

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (27 september 2021) 

 Wijzigingsformulier exploitatie (2 september 2021) 
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Pedagogisch klimaat 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder 

duidelijk hoe hij/zij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Hierin moet ook een concrete 

beschrijving van de werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de nieuwe 

basisgroepindeling zijn opgenomen. 

 

Van de beoordeelde eisen staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.   

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan van buitenschoolse opvang Berenhuis, Berenstoer, Kindcentrum Esch 

is door de houder geactualiseerd en aangepast op de situatie zoals die na uitbreiding van het 

aantal kindplaatsen zal zijn vormgegeven. In het document 'Locatiegebonden Kenmerken', dat 

onderdeel uitmaakt van het pedagogisch beleidsplan, is de werkwijze, maximale omvang en 

leeftijdsopbouw van de nieuwe groepsindeling beschreven. 

 

Conclusie 

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

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (27 september 2021) 

 Interview (beroepskrachten 28 september 2021) 

 Observatie(s) (28 september 2021) 

 Locatiegebonden kenmerken BSO Esch 2021 
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Accommodatie 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

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. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Eisen aan ruimtes 

Binnenruimte 

De buitenschoolse opvang beschikt over de bestaande bso-ruimte, een aangrenzende speelhal en 

het nieuwe bso-lokaal. Op basis van de plattegrond die de houder heeft aangeleverd, is 

onderstaande berekening gemaakt: 

 

Groep Naam ruimte + aantal m² 

binnenruimte 

Maximaal aantal 

kindplaatsen 

Bruto m² 

binnenruimte per 

kind 

Berenstoer 18 m² (bso ruimte) en 56,25 m² (hal 

s.1.14) + 56,25 m² (bso lokaal s1.05) 

= 130,5 m² 

20 6,5 m² 

 

Voor de berekening van het bruto m2 binnenspeelruimte is de volgende formule gebruikt: aantal 

m² binnenruimte/maximaal aantal kinderen. Per kind is er minimaal 3,5 m² binnenspeelruimte 

nodig. Bij het berekenen van de bruto binnenspeelruimte is rekening gehouden met eventuele 

noodroutes. 

 

De houder geeft aan dat het klaslokaal dat beschikbaar wordt gesteld door school nog ingericht 

gaat worden. Tijdens het locatiebezoek is te zien dat er een eettafel met stoelen en een bank 

aanwezig zijn. De houder en beroepskrachten delen mee dat diverse spullen al in bestelling  zijn om 

de ruimte passend in te richten.  

 

Buitenruimte 

De buitenschoolse opvang beschikt over een aangrenzende buitenruimte dat zowel door het 

kinderdagverblijf als de buitenschoolse opvang wordt gebruikt. Op basis van gegevens uit eerdere 

inspectierapporten, is onderstaande berekening gemaakt:   

 

Groep Naam ruimte + 

aantal m² 

buitenruimte 

Aantal 

kindplaatsen 

Bruto m² 

buitenruimte per 

kind 

Voldoet 

wel/niet 

Berenstoer 193 m² (schoolplein)  kdv (12 kinderen) en 

bso (20 kinderen)   

6 m² (bij gebruik door 

maximaal 32 kinderen) 

wel 

 

Voor de berekening van het bruto m² buitenspeelruimte is de volgende formule gebruikt: aantal 

m² buitenruimte/maximaal aantal kinderen. Per kind is er minimaal 3 m² buitenspeelruimte nodig. 

 

Conclusie 

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

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (27 september 2021) 

 Interview (beroepskrachten 28 september 2021) 

 Observatie(s) (28 september 2021) 

 Plattegrond (ontvangen d.d. 27 september 2021) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen covid-19 en 

ouderparticipatieopvang 

 

Wijzigingen 

De houder van een kindercentrum doet van een wijziging in de daartoe aangewezen gegevens 

onverwijld mededeling aan het college, nadat deze wijziging hem bekend is geworden. Hierbij 

verzoekt de houder de gegevens te wijzigen. 

(art 1.47 lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 2 en 3 Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse 

kinderopvang en personenregister kinderopvang) 

 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 

maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen. 

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

 

Accommodatie 

 

Eisen aan ruimtes 

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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : BSO Berenhuis, Berenstoer, Kindcentrum Esch 

Website : http://www.berenhuis.nl 

Aantal kindplaatsen : 7 

 

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 :  A. Prinsen 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Boxtel 

Adres : Postbus 10000 

Postcode en plaats : 5280 DA BOXTEL 

 

Planning 

Datum inspectie : 28-09-2021 

Opstellen concept inspectierapport : 30-09-2021 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 11-10-2021 
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Verzenden inspectierapport naar houder : 11-10-2021 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 11-10-2021 

Openbaar maken inspectierapport : 01-11-2021 
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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. 
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