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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. 

 
Beschouwing 
Op 1 november 2016 is Buitengewoon bij Kidsintown van start gegaan met het aanbieden van 
dagopvang en buitenschoolse opvang onder de naam: de Tovertuin (KDV) en de Struintuin (BSO). 
Op deze locatie is één stamgroep met maximaal 16 kindplaatsen voor kinderen van 0-4 jaar. De 
Struintuin heeft één basisgroep met maximaal 20 kindplaatsen voor kinderen in de leeftijd van 4-

12 jaar.  
  
Medio mei 2017 is het kindcentrum verhuisd naar het Klooster in Sterksel. 
Op deze locatie kan er gebruik gemaakt worden van de voorzieningen op het terrein zoals de 
kinderboerderij en de speeltuin. Het betreft kleinschalige opvang met vaste beroepskrachten. 
  

Inspectiegeschiedenis: 
1-10-2016: Onderzoek voor registratie 
Naar aanleiding van een aanvraag voor opname in het Landelijk Register Kinderopvang en 
Peuterspeelzalen is een inspectie uitgevoerd bij de Struintuin in Sterksel. Tijdens deze inspectie 
zijn alle items die op deze locatie van toepassing zijn en voor aanvang van de exploitatie getoetst 
kunnen worden, onderzocht. 
  

30-01-2016: Onderzoek na registratie 
Er heeft een onderzoek na registratie plaats gevonden. Tijdens de inspectie is er geconstateerd dat 
twee documenten niet voldeden maar dat er verder volledig aan de Wet Kinderopvang werd 
voldaan. Het betrof de sociale kaart van de meldcode kindermishandeling en het reglement 
oudercommissie. Deze zijn d.m.v. overleg en overreding aangepast. 
  
Huidige inspectie: 

Op dinsdagmiddag 5 juni 2018 heeft er een onaangekondigd jaarlijks inspectiebezoek 
plaatsgevonden. 
  

Tijdens de inspectie was de groep geopend met 10 kinderen. I.v.m. het mooie weer werd de 
middag opgestart in de speeltuin vlakbij de buitenschoolse opvang. Er werd met z'n allen fruit 
gegeven en wat sap gedronken waarnaar de kinderen vervolgens vrij mochten spelen in de 

speeltuin. Tijdens de inspectie had de toezichthouder de gelegenheid tot het stellen van vragen aan 
de betreffende beroepskracht. 
  
Niet alle items zijn beoordeeld omdat er sprake is van risico-gestuurd toezicht. Deze 
inspectieactiviteiten richten zich primair op de kwaliteit van het pedagogische klimaat, personeel & 
groepen en het beleid veiligheid-en gezondheid. Daarnaast heeft er ook een documentenonderzoek 
plaatsgevonden. 

  
Er heeft overleg en overreding plaatsgevonden op het pedagogisch beleidsplan. De 
locatieverantwoordelijke heeft op 25 juni 2018 de aangepaste documenten toegestuurd. Deze 
voldoen nu aan de gestelde eisen. 
   
Conclusie 
Er wordt volledig voldaan aan de eisen vanuit de Wet kinderopvang. 

  

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 
 
Binnen dit domein is het pedagogisch beleidsplan beoordeeld. In de praktijk is getoetst of wordt 
gehandeld volgens dit beleid. 
  

Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het Veldinstrument 
observatie pedagogische praktijk 4-12 jaar. 
  
 
Pedagogisch beleid 
Buitengewoon bij Kidsintown hanteert een algemeen pedagogisch beleidsplan waarin het binnen de 

organisatie geldende beleid verwoord is. Daarnaast hanteert elke locatie zijn eigen pedagogisch 

werkplan met het locatie gebonden beleid. 
  
Het pedagogisch locatiewerkplan Buitenschoolse opvang de Struintuin Kidsintown is ingezien 
tijdens de huidige inspectie. In dit werkplan wordt een beschrijving gegeven hoe de visie, het 
algemeen pedagogisch beleidsplan en de kernwaarden van Kidsintown vorm gegeven worden. 
  

Doorlopende ontwikkellijn: 
Er is geconstateerd dat het pedagogisch werkplan geen concrete beschrijving bevat van de wijze 
waarop de ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar een 
doorlopende ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt gestreefd. 
  
Afwijkende inzet beroepskrachten: 
Tijdens het documentenonderzoek is geconstateerd dat er geen concrete beschrijving in het 

pedagogisch werkplan staat van de tijden waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan 
vereist is op basis van het aantal aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet 
daarvan wordt afgeweken en wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio.  
  

Overleg en Overreding: 
De toezichthouder heeft overleg en overreding toegepast op het ontbreken van de doorlopende 
ontwikkellijn en de concrete beschrijving van de afwijkende inzet beroepskrachten in het 

pedagogisch beleid/werkplan. De locatieverantwoordelijke heeft binnen de gestelde termijn een 
wijziging gebracht aan het pedagogisch werkplan. Deze items zijn voldoende bevonden door de 
toezichthouder. 
  
Op basis van de inspectie blijkt, dat de houder er voor zorgt dat medewerkers voldoende op de 
hoogte zijn van het pedagogisch beleids- en werkplan. 

 
 
Verantwoorde buitenschoolse opvang 
Tijdens de inspectie wordt de waargenomen praktijk beoordeeld. De toezichthouder toetst of de 
praktijk overeenkomt met het pedagogisch beleidsplan en de vier pedagogische doelen in het kader 
van het bieden van verantwoorde dagopvang/buitenschoolse opvang (Besluit kwaliteit 
kinderopvang, art. 2). 

  

Op basis van de inspectie is geconstateerd dat aan deze voorwaarden wordt voldaan. Onderstaand 
volgt een praktijkvoorbeeld gekoppeld aan het pedagogisch beleidsplan. 
  
Citaat 1: "Buitengewoon ondersteunt spelenderwijs de ontwikkeling in het maken van eigen 
keuzes. Eigen keuzes kunnen maken is een belangrijk onderdeel van het zelfstandig worden. 
Kidsintown medewerkers stimuleren het leren maken van keuzes door in te spelen op het speel en 

leergedrag bij kinderen, maar ook door kinderparticipatie." 
Praktijk: In de praktijk is gezien dat de beroepskracht stimuleert het kind zijn of haar eigen keuzes 
te maken. Dit was vooral zichtbaar toen de kinderen tijdens het buitenspelen vrij mochten spelen. 
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Wanneer de beroepskracht zag dat het kind moeite had om een keuze te maken, gaf zij 
enkele ideeën om het kind op weg te helpen. 

  
Citaat 2: "Buitengewoon vindt het belangrijk dat pedagogische medewerkers aandacht hebben voor 
wat een kind doet met zijn eigen talenten. Het uitgangspunt is dat als een kind zijn eigen talenten 

goed kan benutten het in staat is om zelfvertrouwen op te bouwen. In de ontwikkeling van een 
kind zijn er heel veel kleine stapjes vooruit, die waardering verdienen. het kind ontvangt van de 
medewerkers de waardering die het verdient. Meer waardering voor je talenten zorgt voor meer 
zelfvertrouwen." 
Praktijk: Tijdens de observatie is gezien dat de kinderen creatief waren in het bedenken van een 
activiteit. De kinderen speelden samen en kwamen met elkaar tot een activiteit. De beroepskracht 
zag dit en complimenteerde de kinderen over de leuke activiteit en de samenwerking met elkaar. 

Kinderen waren zichtbaar enthousiast. 
  
Tijdens de observatie is gezien dat bovenstaande kenmerkende visie in de praktijk wordt 
uitgevoerd. 
 
 

Gebruikte bronnen: 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
• Interview (d.d. 05-06-2018 Tijd: 15:00 uur- 16:15 uur) 
• Observaties (d.d. 05-06-2018 Tijd: 15:00 uur- 16:15 uur) 
• Pedagogisch beleidsplan (versie: Periode 2016-2020) 
• Pedagogisch werkplan (januari 2018) 
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Personeel en groepen 
 
Binnen dit domein wordt het volgende getoetst: 
  
• Verklaring omtrent het gedrag 
• Opleidingseisen en inzet van leerlingen 
• Aantal beroepskrachten 

• Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
• Gebruik van de voorgeschreven voertaal 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
De beroepskrachten zijn in het bezit van een geldig Verklaring omtrent het gedrag (VOG), die in 

het kader van de continue screening is aangevraagd. 
  
Overgangsbepaling Personenregister: 
De beroepskrachten dienen uiterlijk 30 juni in het personenregister te zijn ingeschreven. Voor 

personen die op 28 februari 2018 op basis van de artikelen 9a en 9b van het Besluit landelijk 
register kinderopvang en register buitenlandse kinderopvang (zoals dat geldt op 28 februari 2018) 
continu worden gescreend geldt een overgangsbepaling van 1 maart 2018 tot 1 juli 2018. 

 
 
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen 
Tijdens de huidige inspectie zijn de diploma's van alle beroepskrachten ingezien. De 
beroepskrachten beschikken over een passende beroepskwalificatie conform de cao kinderopvang 
en cao welzijn en maatschappelijke dienstverlening. 
  

In het kindcentrum zijn er geen beroepskrachten in opleiding werkzaam, hierdoor is het 
betreffende item omschreven als niet beoordeeld. 
 
 
Aantal beroepskrachten 
Tijdens de inspectie is geconstateerd dat: 

• er voldoende beroepskrachten aanwezig zijn. Er wordt gebruik gemaakt van de rekentool 

www.1ratio.nl 
• gedurende de opvang worden ten hoogste drie uren per dag minder beroepskrachten ingezet, 

conform het pedagogisch beleidsplan 
• tijdens de afwijking wordt tenminste de helft van de beroepskrachten ingezet 
  
Achterwacht 

Tijdens de inspectie is geconstateerd dat de houder een achterwacht heeft ingesteld en de 
werkzame personen hierover heeft geïnformeerd. 
  
Wanneer er slechts één beroepskracht in het kindcentrum wordt ingezet, is tenminste één andere 
volwassene aanwezig. 
 
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
De opvang vindt plaats in vaste stam/basisgroepen. Elk kind wordt in één stam/basisgroep 
opgevangen. 
  

 Basisgroep:  Leeftijd:  Maximaal aantal kinderen:  Aantal aanwezige kinderen:  

 De Struintuin    4-12 jaar  20  10 

  
De houder heeft er voor zorg gedragen dat ten hoogste twee vaste beroepskrachten zijn 
toegewezen aan kinderen in de leeftijd tot één jaar. 
  

De houder heeft er voor zorg gedragen dat ten hoogste drie vaste beroepskrachten zijn 
toegewezen aan kinderen in de leeftijd vanaf 1 jaar. 
  
Tijdens de inspectie is geconstateerd dat aan ieder kind een mentor is toegewezen. 
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Gebruik van de voorgeschreven voertaal 
Geconstateerd is dat de Nederlandse voertaal wordt gebruikt. 
 

 
Gebruikte bronnen: 
• Interview (d.d. 05-06-2018 Tijd: 15:00 uur- 16:15 uur) 
• Observaties (d.d. 05-06-2018 Tijd: 15:00 uur- 16:15 uur) 
• Sociale kaart (versie van Buitengewoon ingezien) 
• Website (https://www.kidsintown.nl/buitengewoon-van-kidsintown/onze-locaties/bso-

struintuin) 

• Verklaringen omtrent het gedrag (Allen ingezien) 
• Diploma's beroepskrachten (Allen ingezien) 
• Presentielijsten (week 21 & week 22) 
• Personeelsrooster (week 21 & week 22) 
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Veiligheid en gezondheid 
 
Binnen dit domein wordt getoetst of de houder een veiligheids- en gezondheidsbeleid heeft 
vastgesteld en gekeken of er in de praktijk wordt gehandeld volgens het beleid. 
  
Daarnaast is er beoordeeld of er een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is 
vastgelegd en gekeken naar de kennis van beroepskrachten over de inhoud van de meldcode. 

  
 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 
Achterwachtregeling: 
De wijze waarop de achterwacht geregeld is, indien er slechts één beroepskracht aanwezig is, 

staat beschreven in het pedagogisch beleidsplan/werkplan. Tijdens het interview met de 
beroepskracht, blijkt dat personeel op de hoogte is van de achterwachtregeling. 
   
Gecertificeerde volwassenen 'Eerste hulp aan kinderen' 

De locatieverantwoordelijke draagt er zorg voor dat er gedurende de opvang te allen tijde ten 
minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan 
kinderen. De locatieverantwoordelijke geeft aan dat alle medewerkers EHBO-kinder gekwalificeerd 

zijn. De toezichthouder heeft alle EHBO-kinder certificaten ingezien. Deze certificaten zijn conform 
de Regeling Wet kinderopvang. 
  
Conclusie: 
Tijdens het huidige inspectiebezoek is het veiligheid en gezondheidsbeleid niet inhoudelijk 
beoordeeld op alle voorwaarden. 
  

De getoetste items zijn de achterwachtregeling en de aanwezigheid van tenminste één volwassene 
die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen. 
  
Aan deze beide getoetste items, wordt tijdens de inspectie voldaan. 
 
 

Gebruikte bronnen: 

• Interview (d.d. 05-06-2018 Tijd: 15:00 uur- 16:15 uur) 
• Observaties (d.d. 05-06-2018 Tijd: 15:00 uur- 16:15 uur) 
• Sociale kaart (versie van Buitengewoon ingezien) 
• Risico-inventarisatie veiligheid (versie: mei 2018) 
• Risico-inventarisatie gezondheid (versie: mei 2018) 
• Meldcode kindermishandeling (Brancheorganisatie Kinderopvang: versie juli 2013) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder 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) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 
invulling wordt gegeven aan de aspecten van verantwoorde buitenschoolse opvang, bedoeld in 
artikel 11 van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving de wijze waarop 

bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders 
worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind met de ouders bespreekt en de 
wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke beroepskracht de mentor is 
van het kind. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

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 pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 
kinderen kunnen wennen aan een nieuwe basisgroep waarin zij zullen worden opgevangen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de tijden 

waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal 

aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en 
wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimum aantal 
beroepskrachten op grond van de beroepskracht-kindratio kan op de dagen van de week 
verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder a 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 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van het beleid 
ten aanzien van het gebruik kunnen maken van buitenschoolse opvang gedurende extra dagdelen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de taken 
die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de buitenschoolse opvang kunnen 
uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Verantwoorde buitenschoolse opvang 

In het kader van het bieden van verantwoorde buitenschoolse opvang, draagt de houder 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 

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 een kindercentrum 
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, bedoeld in artikel 1.48d van de Wet. De 
verklaring omtrent het gedrag is bij inschrijving in het personenregister kinderopvang niet ouder 
dan twee maanden. 
 

Voor personen die op 28 februari 2018 op basis van de artikelen 9a en 9b van het Besluit landelijk 
register kinderopvang en register buitenlandse kinderopvang (zoals dat geldt op 28 februari 2018) 
continu worden gescreend geldt een overgangsbepaling en verwerkt de minister de gegevens in 
het personenregister kinderopvang in de periode die loopt van 1 maart 2018 tot 1 juli 2018. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang; art 17d Regeling Wet kinderopvang; art 18a Besluit landelijk register 
kinderopvang, register buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling op basis van het 
burgerservicenummer, met de in artikel 1.50 derde lid van de Wet genoemde personen inclusief 
hemzelf. 
(art 1.48d lid 2 en 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 kan de persoon zijn 
werkzaamheden aanvangen. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 
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Een verklaring omtrent het gedrag wordt door de houder binnen een door de toezichthouder 
gestelde termijn overgelegd indien de toezichthouder redelijkerwijs mag vermoeden dat de houder, 

een persoon werkzaam bij de onderneming of een persoon van 12 jaar of ouder die ten tijde van 
de opvang aanwezig is in het kindercentrum, niet zou voldoen aan de eisen voor het afgeven van 
een verklaring omtrent het gedrag. Een verklaring omtrent het gedrag is op het moment van 
overlegging niet ouder dan twee maanden. 
(art 1.50 lid 6 en 8 Wet kinderopvang) 

Wanneer de houder redelijkerwijs mag vermoeden dat een van de personen die op basis van artikel 
1.50 lid 3 in het bezit moet zijn van een verklaring omtrent het gedrag, niet langer aan de 

vereisten voor het afgeven daarvan voldoet, verlangt hij al dan niet op verzoek van de 
toezichthouder een nieuwe verklaring omtrent het gedrag van de betreffende persoon. Een 
verklaring omtrent het gedrag is op het moment van overlegging niet ouder dan twee maanden. 
(art. 1.50 lid 7 Wet kinderopvang) 

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen 

Beroepskrachten en beroepskrachten meertalige buitenschoolse opvang beschikken over een voor 
de werkzaamheden passende opleiding en bewijsstukken. De beroepskwalificatie-eisen en 
bewijsstukken die voor beroepskrachten worden genoemd in de meest recent aangevangen cao 

kinderopvang en de cao welzijn en maatschappelijke dienstverlening (cao sociaal werk), worden 

aangemerkt als beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken voor een passende opleiding.  
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) 

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 3 onder a en 16 lid 1, 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

Indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de basisgroep 
verlaten, leidt dit niet tot een verlaging van het totaal aantal 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. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Indien op grond van de benodigde beroepskracht-kindratio slechts één beroepskracht in het 
kindercentrum aanwezig is, is tevens een volwassene beschikbaar die telefonisch bereikbaar is en 
die binnen vijftien minuten in het kindercentrum aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit. De 

houder informeert de bij het kindercentrum werkzame personen over de naam en het 
telefoonnummer van deze persoon. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang) 



 

12 van 14 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 05-06-2018 
Buitengewoon van Kidsintown B.V. (Struintuin) te Sterksel 

Indien op grond van het afwijken van de beroepskracht-kindratio slechts één beroepskracht op het 
kindercentrum wordt ingezet, is ter ondersteuning van deze beroepskracht ten minste één andere 

volwassene in het kindercentrum aanwezig. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 6 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 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) 

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en 

bespreekt, indien wenselijk, de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Tevens is de 
mentor voor de ouders en het kind aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het 
welbevinden van het kind. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 5 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 onder i 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 vastgestelde gedragscode. 
(art 1.55 lid 2 Wet kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van 
de wijze waarop de achterwacht is geregeld indien er met inachtneming van de beroepskracht-
kindratio of bij het afwijken van de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten op 
grond van de beroepskracht-kindratio, slechts een beroepskracht op het kindercentrum aanwezig 
is. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder f en art 16 lid 5 en 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

De houder 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 8 
Regeling Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Buitengewoon van Kidsintown B.V. (Struintuin) 
Website : http://www.kidsintown.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000032980973 
Aantal kindplaatsen : 20 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Buitengewoon van Kidsintown BV 
Adres houder : Lepelaar 2 
Postcode en plaats : 5667PK Geldrop 

KvK nummer : 64127141 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Brabant-Zuidoost 
Adres : Postbus 8684 
Postcode en plaats : 5605KR EINDHOVEN 
Telefoonnummer : 088 0031 377 
Onderzoek uitgevoerd door :  Frenske van Hilten 

 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Heeze-Leende 
Adres : Postbus 10000 
Postcode en plaats : 5590GA HEEZE 
 
Planning 
Datum inspectie : 05-06-2018 

Opstellen concept inspectierapport : 26-06-2018 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 03-07-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 06-07-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 06-07-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 24-07-2018 
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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. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 


