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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 

Op 17 januari 2018 is een incidenteel onderzoek verricht bij BSO Onder de Boompjes. Reden 
hiervoor is dat de houder een aanvraag tot uitbreiding kindplaatsen heeft aangevraagd. De 

aanvraag bedraagt een uitbreiding van 30 naar 40 kindplaatsen. 

 
In samenspraak met de gemeente zijn de onderzoeksitems bepaald. Het incidenteel onderzoek 

heeft zich voornamelijk gericht op de items accommodatie, voor een deel op personeel en groepen 

en voor een beperkt aantal items van het pedagogisch beleidsplan. 
  

Inspectie 17 januari 2018 

Tijdens het bezoek aan de locatie zijn de ruimten bekeken en is gesproken met de houder. Een 
aantal documenten zijn opgestuurd. 

Het complete pedagogisch beleidsplan was geen onderdeel van deze inspectie, opgevallen is dat 

het pedagogisch beleid nog aangepast moet worden aan de huidige nieuwe wetgeving. 

Het centrum krijgt in de loop van het jaar nog een jaarlijks onderzoek waarbij dit meegenomen 
wordt. 

  

Conclusie 
Er wordt voldaan aan de tijdens deze inspectie beperkt aantal getoetste voorwaarden. 

Voor een nadere toelichting verwijs ik naar de betreffende domeinen in het rapport. 

 
Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om het verzoek tot wijziging van gegevens in het Landelijk 

Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) toe te wijzen. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 

Het pedagogisch beleidsplan is beoordeeld op een tweetal voorwaarden welke relevant zijn voor dit 
onderzoek naar aanleiding van het verzoek tot uitbreiding. 

  

Er wordt voldaan aan de onderzochte voorwaarden. 
 

Pedagogisch beleid 

 
Het pedagogisch beleidsplan beschrijft de groepen van de BSO. Er wordt gewerkt met 2 

basisgroepen van maximaal 20 kinderen. Het betreft de groep de Slimme Vossen en de Vrolijke 

Uiltjes. 
  

Op verschillende momenten wordt de basisgroep verlaten zoals tijdens het buitenspelen en bij 

activiteiten in de aula en de gymzaal. Dit is opgenomen in het pedagogisch beleidsplan. 

De houder dient de beschrijving van de aard, en de organisatie van de activiteiten concreter en 
uitgebreider te beschrijven dan nu het geval is. 

  

Tijdens het jaarlijks onderzoek wordt het pedagogisch beleidsplan op alle nieuwe voorwaarden, 
welke van kracht zijn met ingang van 1 januari 2018, beoordeeld. 

  

 
Gebruikte bronnen: 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

 Pedagogisch beleidsplan (BSO 'Onder de Boompjes' versie december 2017) 
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Personeel en groepen 

 

Binnen dit domein zijn een aantal items beoordeeld welke relevant zijn voor de uitbreiding van het 

kindercentrum. 
  

Er wordt voldaan aan de onderzochte voorwaarden. 

  
 

Verklaring omtrent het gedrag 

 
Voor dit incidentele onderzoek is een VOG van een nieuwe beroepskracht, welke op de BSO gat 

werken, ingezien. Deze beroepskracht had een geldige verklaring omtrent het gedrag. De VOG's 

van andere beroepskrachten zijn in een eerder stadium ingezien en in orde bevonden. 
  

De nieuwe beroepskracht is in dienst getreden op 1 juli 2017 en haar verklaring omtrent het 

gedrag dateert van 20 juni 2017. De verklaring is hiermee voor aanvang van de werkzaamheden 

overlegd. 
 

 

Aantal beroepskrachten 
 

De houder is voornemens om per 10 kinderen 1 beroepskracht in te zetten. In totaal zijn er vier 

vaste beroepskrachten beschikbaar. Daarnaast is een vaste invalkracht beschikbaar. 
  

De uitvoering in de praktijk met inachtneming van alle onderdelen van de 

onderzochte voorwaarde wordt bij de volgende jaarlijkse inspectie onderzocht. 
 

 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

 
Er wordt gewerkt met twee basisgroepen namelijk de Slimme Vossen en de Vrolijke Uitjes. Per 

basisgroep kunnen maximaal 20 kinderen opgevangen worden in de leeftijd van 4-12 jaar. 

Tijdens de jaarlijkse inspectie wordt de uitvoering in de praktijk bekeken. 
 

Gebruikte bronnen: 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Plaatsingslijsten 

 Personeelsrooster 

 Pedagogisch beleidsplan BSO 'Onder de Boompjes' 
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Accommodatie 

 

Binnen dit domein zijn de eisen die gesteld worden aan de ruimtes beoordeeld. 

Er wordt voldaan aan de onderzochte voorwaarden. 
  

 

Eisen aan ruimtes 
 

Binnenruimten 

  
Voor de opvang van 40 kinderen is minimaal 140 m2 benodigd. 

  

Het centrum beschikt over twee groepsruimten: 
 De groep de Vossen (46.61 M2) 

 De groep de Vrolijke Uiltjes (50.18 M2) 

 

Daarnaast kan het centrum beschikken over de aula (85.89 m2) met podium (16.10 m2) en de 
gymzaal (390 m2). 

  

In totaal kan het centrum beschikken over 588.78 m2 binnenspeelruimte. Dit is ruim voldoende. 
 

Buitenruimte 

  
Het centrum kan beschikken over een ruime buitenruimte met zandbak. Afmetingen zijn niet 

bekend, maar is voldoende voor het aantal op te vangen kinderen. 

  
Zowel de binnenruimte als de buitenruimte zijn passend ingericht voor het aantal en almede de 

leeftijd van op te vangen. 

  

 
Gebruikte bronnen: 

 Observaties (tijdens de rondgang door het centrum) 

 Mail van 9 januari 2018 van de houder met o.a. de afmetingen van de ruimten. 
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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 2d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de aard 
en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de basisgroep kunnen verlaten. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

De houder en de personen werkzaam bij een onderneming waarmee de houder het kindercentrum 
exploiteert, zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven vanaf 1 maart 

2013. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is aan de 

houder van een kindercentrum overgelegd, voordat deze persoon zijn werkzaamheden aanvangt. 

De verklaring omtrent het gedrag is bij aanvang van de werkzaamheden niet ouder dan twee 
maanden. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

Aantal beroepskrachten 

De verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 

kinderen in een basisgroep (beroepskracht-kindratio) wordt bepaald op grond van tabel 2 in bijlage 

1a, onderdeel b bij het besluit en de daarbij behorende rekenregels.  
Gebruik kan worden gemaakt van de rekentool op de website www.1ratio.nl  

 

In afwijking hiervan kunnen voor en na de dagelijkse schooltijd alsmede gedurende vrije middagen 
van de basisschool voor ten hoogste een half uur per dag minder beroepskrachten worden ingezet, 

met dien verstande dat ten minste de helft van het aantal beroepskrachten wordt ingezet. 

 
Indien bij buitenschoolse opvang per dag ten minste tien aaneengesloten uren opvang wordt 

geboden, kunnen, op vrije dagen van de basisschool of tijdens de schoolvakanties, in afwijking van 

het aantal minimaal in te zetten beroepskrachten, voor ten hoogste drie uren per dag minder 

beroepskrachten worden ingezet. Dit met inachtneming van de in het pedagogisch beleidsplan 
vastgestelde tijden waarop minder beroepskrachten kunnen worden ingezet dan minimaal vereist 

op grond van de beroepskracht-kindratio alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan 

wordt afgeweken.   
 

Gedurende de uren dat minder beroepskrachten worden ingezet wordt ten minste de helft van het 

aantal vereiste beroepskrachten ingezet. De afwijkende inzet kan op de dagen van de week 
verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3a en 16 lid 1, 2 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 1a, onderdeel b van het Besluit kwaliteit kinderopvang.  

Het vereiste van opvang in één basisgroep geldt niet: 

- indien kinderen bij activiteiten als beschreven in het pedagogisch beleidsplan de basisgroep 
verlaten;   

- indien met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders het kind gedurende een 

tussen houder en ouders overeengekomen periode worden opgevangen in één andere basisgroep 
dan de vaste basisgroep. 

De eis ten aanzien van de maximale groepsgrootte geldt niet indien kinderen bij activiteiten als 

beschreven in het pedagogisch beleidsplan de groep verlaten. 
(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) 

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 : KDV Onder de Boompjes v.o.f. 

Vestigingsnummer KvK : 000028997257 
Aantal kindplaatsen : 30 

 

Gegevens houder 
Naam houder : Kinderdagverblijf Onder de boompjes 

Adres houder : Dokter Kanterslaan 89 

Postcode en plaats : 5361NB Grave 
KvK nummer : 59291893 

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 :  C. van  Hulst 
 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Grave 
Adres : Postbus 7 

Postcode en plaats : 5360AA GRAVE 

 
Planning 

Datum inspectie : 17-01-2018 

Opstellen concept inspectierapport : 01-02-2018 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 08-02-2018 

Verzenden inspectierapport naar houder : 08-02-2018 
Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 08-02-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 01-03-2018 
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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. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 


