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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 

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

een onaangekondigd nader onderzoek. 

 

Beschouwing 

In opdracht van de gemeente Sint-Michielsgestel vindt er een nader onderzoek plaats bij Sport 

BSO Kick-Off. Het nader onderzoek richt zich op de voorwaarden waaraan niet werd voldaan 

tijdens het jaarlijks onderzoek op 6 juli 2021. Het betreffen de volgende twee voorwaarden: 

 

• Handelen conform pedagogisch beleid 

• Opvang is basisgroepen 

 

Huidig nader onderzoek 21 oktober 2021 

Er heeft een locatiebezoek plaatsgevonden welke bestond uit een observatie van de praktijk en 

gesprekken met de beroepskrachten. Daarnaast zijn er een aantal documenten ingezien. 

 

Conclusie 

Uit het huidige nader onderzoek is gebleken dat de houder de eerder geconstateerde overtredingen 

heeft hersteld, de houder voldoet aan de getoetste voorwaarden. Voor een nadere toelichting 

verwijs ik u naar het betreffende domein in het rapport. 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

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. 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. 

 

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

Pedagogisch beleid 

Tijdens het jaarlijks onderzoek van 6 juli 2021 bij deze BSO blijkt dat de houder er onvoldoende 

zorg voor draagt dat er in de praktijk conform het pedagogisch beleid wordt gehandeld. De 

beoordeling van dit onderdeel luidt als volgt: 

 

"Handelen conform beleid 

Uit de observatie van de praktijk blijkt dat de beroepskrachten niet altijd handelen conform het 

pedagogisch beleidsplan. 

  

Bijvoorbeeld: 

• In het beleid staat: "Veiligheid bereiken wij door vaste pedagogisch professionals op de 

groep, werken met basisgroepen, de inrichting van de groepsruimtes en de omgeving."   

In de praktijk is waargenomen: De kinderen zijn op papier ingedeeld in basisgroepen. Er 

wordt geen uitvoering gegeven aan deze indeling, blijkt uit observatie en gesprekken met de 

beroepskrachten. Er is bijvoorbeeld geen sprake van een 'basisgroep moment', maar de 

kinderen worden als één groep opgevangen, bij eet- en drinkmomenten zitten de kinderen op 

willekeur aan de tafels.  

•  In het beleid staat: "Kinderen dragen buiten altijd het Berenhuis-hesje." 

In de praktijk is waargenomen: Kinderen dragen buiten geen Berenhuis-hesje.  

• In het beleid staat: "Eenmaal per jaar, rondom de verjaardag van het kind, worden ouders 

uitgenodigd voor een 10-minutengesprek. Dit is een gesprek tussen de mentor van het kind en 

de ouders." 

In de praktijk is waargenomen: De beroepskracht verklaart dat ouders alleen worden 

uitgenodigd voor een gesprek wanneer er bijzonderheden zijn." 

 

In dit onderzoek is dit onderdeel opnieuw beoordeeld. Tijdens de observatie is geconstateerd dat er 

op alle bovenstaande punten veranderingen zijn aangebracht en daardoor nu geconcludeerd kan 

worden dat de beroepskrachten handelen confom het pedagogisch beleidsplan; 

 

• In het beleid staat: "Veiligheid bereiken wij door vaste pedagogisch professionals op de 

groep, werken met basisgroepen, de inrichting van de groepsruimtes en de omgeving." 

In de praktijk is waargenomen: De kinderen zijn op papier ingedeeld in vaste 

basisgroepen. Hieraan wordt uitvoering gegeven. De kinderen eten en drinken in hun vaste 

groep aan hun vaste tafel. 
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• In het beleid staat: Kinderen dragen buiten bij teamspelen een hesje/ kleurlint. Hiermee zijn 

zij herkenbaar als kind van de sport-BSO én herkenbaar in teamspelen.  

In de praktijk is waargenomen: De beroepskracht verklaart dat kinderen tijdens 

teamspelen een hesje dragen. 

• In het beleid staat:"Eenmaal per jaar, rondom de verjaardag van het kind, worden ouders 

uitgenodigd voor een 10-minutengesprek. Dit is een gesprek tussen de mentor van het kind en 

de ouders." 

In de praktijk is waargenomen: De beroepskracht verklaart dat ouders rond de verjaardag 

van het kind mondeling worden uitgenodigd voor een gesprek. 

 

Conclusie  

De houder voldoet aan de getoetste voorwaarde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview (beroepskrachten) 

• Observatie(s) (21 oktober 2021) 

• Pedagogisch beleidsplan (BSO 2021) 

• Pedagogisch werkplan (Locatiegebonden kenmerken Kick-Off (Sport BSO)) 
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Personeel en groepen 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

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. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

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

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

De beoordeling van de opvang in basisgroepen luidt tijdens het jaarlijks onderzoek als volgt: 

 

"In de praktijk blijkt dat de kinderen niet in een vaste basisgroep worden opgevangen. Uit 

interview blijkt dat de basisgroepen, bij de aanwezigheid van meer dan 20 kinderen, in de praktijk 

niet worden gehanteerd. De kinderen worden allen tezamen opgevangen, er is geen sprake van 

een samenkomen of een activiteit in de eigen basisgroep. Zie hiervoor tevens het onderdeel 

'Pedagogisch klimaat.'" 

 

Tijdens dit onderzoek is deze voorwaarde opnieuw beoordeeld. Uit observatie en gesprekken met 

de beroepskrachten blijkt dat de kinderen op iedere dag worden opgevangen in hun eigen vaste 

basisgroep. Er is een vaste indeling gemaakt welke op locatie inzichtelijk is. Na binnenkomst start 

het eet- en drinkmoment. Zichtbaar is dat kinderen weten in welke groep zij zitten en aan welke 

tafel.  

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de getoetste voorwaarde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview (beroepskrachten) 

• Observatie(s) (21 oktober 2021) 

• Plaatsingsoverzicht (basisgroepen) 

• Pedagogisch beleidsplan (BSO 2021) 

• Pedagogisch werkplan (Locatiegebonden kenmerken Kick-Off (Sport BSO)) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

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 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Personeel en groepen 

 

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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : BSO Berenhuis, 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 : 21-10-2021 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 26-10-2021 

Verzenden inspectierapport naar houder : 26-10-2021 
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Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 26-10-2021 

Openbaar maken inspectierapport : 17-11-2021 

 

 

 

 

 

 


