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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. 

Dit rapport is tot stand gekomen door onderzoek op basis van risico-gestuurd toezicht. 

Om meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken werkt de GGD volgens 

een model voor risico gestuurd toezicht. Dit betekent dat er intensiever onderzoek wordt verricht 

waar nodig is en minder waar het kan. Met als doel de kwaliteit in de kinderopvang te verbeteren. 

 

Beschouwing 

De BSO (buitenschoolse opvang) ligt in een mooie buitenlocatie.  De locatie bevindt zich in het 

Wandelbos. Er is  een kinderboerderij en er vinden activiteiten plaats in de omliggende natuur. De 

tuin van de BSO sluit aan op het schoolplein van basisschool Wandelbos. Er wordt gebruikt 

gemaakt van elkaars ruimte, zoals bijvoorbeeld de aula en de dieren. De lijnen zijn kort met 

school. 

De buitenschoolse opvang en basisschool zorgen ervoor dat er dagelijkse overdracht is. Er wordt 

gewerkt met  op elkaar afgestemde thema’s en zorgen voor een warme overdracht wanneer 

kinderen doorstromen van KDV Wipwap naar basisschool Wandelbos. 

 

Inspectiegeschiedenis: 

Uit voorgaande onderzoeken van 2016 en 2017 en 2019 is geconstateerd dat de houder voldoet 

aan alle getoetste voorwaarden.  

Uit het onderzoek van 2018 is geconstateerd dat de houder na herstelaanbod op de onderdelen 

pedagogisch beleidsplan en veiligheid- en gezondheid voldoet aan alle getoetste voorwaarden. 

 

Huidig onderzoek 

Op maandagmiddag 7 september 2020 heeft er een onaangekondigd onderzoek plaatsgevonden bij 

BSO Wandelbos. 

 

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

• Pedagogisch klimaat 

• Personeel en groepen 

• Veiligheid en gezondheid 

• Corona maatregelen 

 

Er zijn gesprekken gevoerd met alle aanwezige beroepskrachten, diverse documenten zijn ingezien 

en er heeft een observatie op de opvanglocatie plaatsgevonden. Op verzoek van de toezichthouder 

zijn na afloop van de inspectie een aantal documenten nagestuurd. Deze documenten zijn 

meegenomen in de beoordeling. 

 

Tijdens de huidige inspectie constateert de toezichthouder dat de interactie beroepskrachten- kind 

en kinderen onder elkaar goed is. Er heerst een positieve en gezellige sfeer. 

 

Conclusie 

De toezichthouder stelt vast dat BSO voldoet aan alle de getoetste voorwaarden. 

 

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 
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Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

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. Ook beschrijft hij onderwerpen zoals de indeling en grootte 

van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid. 

 

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 beleidsplan opgesteld waarin de kenmerkende pedagogische 

visie is beschreven. Als aanvulling hierop is een pedagogisch werkplan geschreven specifiek voor 

deze kinderopvanglocatie. (versie juni-2020) 

 

De houder en pedagogisch coach draagt er zorg voor dat de beroepskrachten in de praktijk 

handelen volgens het pedagogisch beleid.  

 

Normaal gesproken zijn de beleidstukken elke 1e of 2e kwartaal van het jaar een vast onderwerp 

van de agenda van het teamoverleg (meestal in een interactieve vorm zoals een kennisquiz of 

presentatie van onderdelen door eigen medewerkers). 

 

Ivm de coronamaatregelen is het pedagogisch beleid dit jaar nog niet besproken in het 

teamoverleg. 

• In de maandmail van juli 2020 kan worden aangetoond  dat alle medewerkers de 

beleidsstukken hebben ontvangen en aangegeven hebben of ze de inhoud gelezen hebben. 

• Er is een agenda van de oudercommissie waarin de beleidsstukken wel persoonlijk besproken 

zijn. 

• In de notulen van het groepsoverleg BSO 07-07-2020 is terug te zien dat er over de             

praktijk wordt gesproken en geëvalueerd. 

 

Conclusie: 

Het pedagogisch beleid wordt regelmatig tijdens vergaderingen besproken en de beroepskrachten 

worden betrokken bij het opstellen en wijzigen hiervan. 

Dit blijkt uit de notulen van de vergaderingen en uit de gesprekken met de beroepskrachten.  

 

De houder voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 
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Pedagogische praktijk 

Door middel van een observatie op de groep(en) wordt de pedagogische praktijk beoordeeld. De 

toezichthouder beoordeelt of de praktijk overeenkomt met het pedagogisch beleidsplan waarin 

opgenomen de vier pedagogische doelen in het kader van het bieden van verantwoorde 

buitenschoolse opvang. Namelijk het bieden van sociaal emotionele veiligheid, het ontwikkelen 

van  persoonlijke en sociale competenties en het ontwikkelen van normen en waarden bij kinderen. 

 

 

Conclusie: 

Op basis van de observatie is geconstateerd dat aan deze voorwaarden wordt voldaan. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Notulen oudercommissie 

• Pedagogisch werkplan ( pedagogisch locatiebeleid juni 2020) 

• maandmail van directeur aan pedagogisch medewerkers. 

• notulen van het afgelopen groepsoverleg BSO 07-07-2020 
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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 beroepskrachten, invalkrachten en stagiaire die tijdens de inspectie aanwezig zijn, 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 aanwezige beroepskrachten op deze locatie zijn 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 wordt de taken van pedagogisch coach door 1 persoon uitgevoerd en de functie 

van beleidsmedewerker wordt uitgevoerd door de pedagogisch coach en locatiedirecteur samen. 

 

De pedagogisch coach 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. 

 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 

stagiaires 

Uit een steekproef van de aanwezigheidslijsten op de iPad en personeelsrooster van 7 september 

2020 blijkt dat de inzet van de beroepskrachten in relatie tot het aantal aanwezige kinderen 

(beroepskracht-kindratio) volgens de rekenregels van het Besluit kwaliteit kinderopvang, bijlage 1, 

onderdeel b, tabel 2 wordt uitgevoerd.  
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Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De pedagogische kwaliteit wordt vorm gegeven door structureel in te zetten op coaching en beleid.  

Vorm: evalueren en implementeren van het pedagogisch beleid en anderzijds het verhogen van de 

pedagogische kwaliteit door coaching van de pedagogisch professionals. 

 

Binnen het pedagogisch beleid is er aandacht voor het bewaken en invoeren van 

beleidsvoornemens, zodat iedere pedagogisch professional werkt volgens de pedagogische visie. 

 

De coaching van de pedagogisch professionals vindt structureel plaats binnen de overlegstructuur 

en op de groep door het geven van voorbeelden, tips en nadere uitleg in het contact met kinderen, 

ouders/verzorgers en collega’s en bij de dagelijkse praktijkwerkzaamheden. 

 

Aan het begin van ieder kalenderjaar wordt vastgesteld hoeveel uur er beschikbaar is voor beide 

functietaken. 

Kinderdagverblijf WipWap en BSO Wandelbos bestaan uit 2 LRK-nummers. 

Per LRKnummer is er op jaarbasis 50 uur beschikbaar voor beleidsvorming. Dat betekent dat er 

voor Kinderdagverblijf WipWap 50 (1 x 50) uur beschikbaar is voor beleidsvorming op jaarbasis en 

voor BSO Wandelbos 50 (1 x 50) uur op jaarbasis. 

 

Binnen Kinderdagverblijf WipWap werken 11,46 FTE’s. 

Binnen BSO Wandelbos werken 2,14 FTE’s. 

Dat betekent dat er 114,6 (11,46 x 10) uur beschikbaar is voor coaching van pedagogisch 

professionals op jaarbasis. 

BSO Wandelbos 21,4 (2,14 x 10) uur. Dat betekent een totaalsom van minimaal 236 uur op 

jaarbasis voor de pedagogisch beleidsmedewerker/coach binnen kinderdagverblijf WipWap en BSO 

Wandelbos, ofwel 4.5 uur per week. 

 

Op basis van deze berekening ziet de urenverdeling bij Kinderdagverblijf WipWap en BSO 

Wandelbos er als volgt uit: 

Berekening uren coaching per locatie: 

 

 

LOCATIE 

Kindercentrum 

Wandelbos 

TOTAAL FTE’S PER 

LOCATIE 

 

COACHING OP 

JAARBASIS 

 Kinderdagverblijf 

WipWap 

 11,46 FTE  114,6 uur 

 BSO Wandelbos  2,14 FTE  21,4 uur 

 

 

Vanuit de extra inzet voor kwaliteit van VVE, vanuit het kwaliteitskader van de Gemeente Tilburg, 

is de coach 12 uur per week beschikbaar voor Kinderdagverblijf WipWap en BSO Wandelbos. 

 

Bij Kindercentrum Wandelbos wordt er gecoacht door een pedagogisch 

beleidsprofessional/coach. 

 

Coachen doen zij op de volgende manieren: 

Type coaching: 

• Op de werkvloer, individueel of in het team, door middel van coaching on the job. 

• Tweemaandelijks teamoverleg (per locatie) waarin diverse pedagogische thema’s aan bod 

komen. 

• Scholingsbijeenkomsten voor de professionals; zie opleidingsplan. 

• Video-interactiebegeleiding persoonlijk afhankelijk van speerpunten locatie. 



 

9 van 19 

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 07-09-2020 

BSO Wandelbos te Tilburg 

• Tweemaandelijkse kind-besprekingen waarbij alle kinderen en hun ontwikkeling besproken 

worden. 

• VVE themavoorbereiding overleggen om het werken met VVE te borgen. 

• Indien nodig wordt er naar behoefte (van team, professional of coach) een extra overleg of 

coaching moment ingelast. Inhoudelijk gaan deze coaching momenten veelal over het 

adviseren en het ondersteunen bij het aanbieden van VVE, het ondersteunen in het werken 

met het kind-volgsysteem en het adviseren over de begeleiding van kinderen met zorgvragen 

in de groep. Daarbij gaat het niet om de zorg coördinatie, maar om praktische tips hoe om te 

gaan met de zorgvraag in het dagelijks handelen. 

• Daarnaast is er ook ruimte voor individuele coaching vragen van de groep of de pedagogisch 

professional of specifieke vragen vanuit de directie. 

 

De coaching momenten worden gedocumenteerd door middel van logboeken, notulen en waar 

nodig gespreksverslagen. 

• Naast het coachen van de pedagogisch professionals houdt de pedagogisch coach zich bezig 

met de inhoud van het borgdocument VVE, het opleidingsplan en het pedagogisch beleidsplan. 

 

Dit alles doet de coach in overleg met de directie van Kindercentrum Wandelbos. 

Daarbij komt ook het overleggen in het kader van VVE met externe samenwerkingspartners. 

 

• Voor ouders en pedagogisch professionals is de coach elke dag telefonisch en per e-mail 

bereikbaar. 

 

• Daarnaast is zij met regelmaat zichtbaar op de groepen. Zo is zij ook zichtbaar voor ouders. 

Ook schrijft de coach een voorstelbrief voor alle ouders wanneer zij start op een nieuwe 

locatie. En deze brief wordt ook gedeeld met nieuwe ouders, zodat eenieder bekend is met de 

pedagogisch coach van deze locatie. 

 

 

 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Basisgroepen 

BSO Wandelbos heeft één VSO-groep en twee BSO-groepen. 

Elke ochtend tussen 07.00 en 08.30 uur voorschoolse opvang aan in één groep van max 

22 kinderen. 

 

De buitenschoolse opvang biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. 

Gemiddeld 44 kinderen per dag, verdeeld over 2 basisgroepen. 

 

In de ene basisgroep kunnen maximaal 22 kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar worden 

opgevangen en in de andere basisgroep maximaal 24 kinderen in de leeftijd van 7 tot 13 jaar. 

 

BSO 1 bestaat uit kinderen vanaf 4 jaar en BSO 2 zijn kinderen geplaatst vanaf 7 jaar. 

Op woensdag en vrijdag is BSO 2 gesloten en voegen de kinderen van deze groep in bij BSO 1.  

Op deze dagen is BSO 1 dus een verticale groep dus varieert de leeftijd van 4 tot 13 jaar.  

Ouders hebben toestemming gegeven door middel van een door hen getekend 

toestemmingformulier wanneer hun kind(eren) tijdelijk in 2 groepen zijn geplaatst. 

 

 

Mentorschap 

Ieder kind wordt gekoppeld aan een pedagogisch professional die vast op de groep van het kind 

werkt. Tijdens de intake wordt ouders verteld wie de mentor is van hun kind. Ook is de naam van 

de mentor vermeld in de Konnekt-app, het digitale platform voor het contact met alle ouders. 



 

10 van 19 

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 07-09-2020 

BSO Wandelbos te Tilburg 

 

Op de bso maakt de mentor actief contact met het kind en legt uit wat het kind van de mentor kan 

verwachten. Ook wordt verteld dat de mentor met zijn of haar ouders contact onderhoudt over hoe 

het met hem of haar gaat op de bso. 

 

De mentor onderhoudt de contacten met de ouders van de kinderen van wie zij mentor is. Op 

verzoek van ouders maar ook op eigen initiatief bespreekt de mentor met de ouders hoe het gaat 

met hun kind.  

Op de BSO is de mentor ook contactpersoon voor het kind zelf, voor een gesprek of als het vragen 

heeft. De mentor doet tenminste jaarlijks een volledige observatie en gebruikt hiervoor een 

observatie instrument. Hij /zij nodigt ouders uit voor een gesprek over deze jaarlijkse observatie. 

 

Buitenschoolse opvang: hiervoor kan het kindbesprekingsformulier, onderdeel van “Kijken-naar- 

Kinderen”, worden gebruikt  op basis van het landelijke erkende kind volgsysteem KIJK. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

• Observatie(s) 

• Personenregister Kinderopvang 

• Presentielijsten 

• Pedagogisch werkplan ( pedagogisch locatiebeleid juni 2020) 

• Overzicht inzet pedagogisch beleidsmedewerker(s) (Bijlage 4:Actieplan van KDV WipWap en 

BSO Wandelbos 2020 – 2021plan van aanpak/ beleidsstukken  en a) 
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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. (versie:Juli -2020) 

 

Beleid 

De voornaamste risico's met grote gevolgen voor de veiligheid, grensoverschrijdend gedrag en 

gezondheid van kinderen zijn beschreven. Tevens zijn de handelswijzen beschreven indien deze 

risico’s zich voordoen. Daarnaast bevat het beleid een algemene beschrijving van de wijze waarop 

kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s met beperkte gevolgen.  De houder zorgt ervoor 

dat het beleid inzichtelijk is voor zowel beroepskrachten als ouders. Het beleid is voor ouders 

inzichtelijk op locatie. Het beleid is voor beroepskrachten op locatie in te zien en digitaal. 

 

Cyclisch proces 

De houder draagt er zorg voor dat de beroepskrachten in de praktijk handelen volgens het 

veiligheids- en gezondheidsbeleid.  

 

 

Op basis van een steekproef uit de praktijk, blijkt het beleid actueel te zijn en worden er passende 

maatregelen genomen. 

 

Uit interviews met de beroepskrachten blijkt dat zij op de hoogte zijn van het beleid en betrokken 

worden bij de inhoud van het beleid. 

De houder zorgt ervoor dat het beleid samen met de beroepskrachten een continu proces is van 

actualiseren, evalueren en implementeren. 

 

 

Veiligheids- en gezondheidsrisico's in de praktijk. 

Er zijn in de praktijk geen risico's geconstateerd die niet in het veiligheids- en gezondheidsbeleid 

zijn opgenomen. 

 

Extra meegenomen: notitie/ werkinstructie over de genomen corona maatregelen binnen de BSO. 

Vanuit de kinderopvanggroep worden zowel directeuren als pedagogisch professionals continu op 

de hoogte gehouden van de meest actuele informatie en maatregelen rondom corona. 

Medewerkers weten dat ze hier altijd digitaal de meest recente informatie kunnen vinden. 
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Conclusie: 

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

 

Achterwacht  

Het beleid beschrijft de wijze waarop de achterwacht is geregeld. 

 

Eerste hulp aan kinderen 

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

de steekproef is het personeelsrooster bekeken van de dag van inspectie en is gecontroleerd of er 

minimaal één beroepskracht (één volwassene) per dag aanwezig was 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 voldoet aan deze voorwaarde. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

• Interview 

• Veiligheidsverslag (juli 2020) 

• Gezondheidsverslag (juli 2020) 

• Notulen teamoverleg (notulen groepsoverleg BSO 07-07-2020) 

• Risico-inventarisatie('s) veiligheid en gezondheid 

• Memo 1,5 meter afstand (van toepassing bij opening na coronasluiting) 

• Memo extra hygiëne (van toepassing bij opening na coronasluiting) 

• Memo gezondheidsklachten (van toepassing bij opening na coronasluiting)  

• Opnieuw wennen (van toepassing bij opening na coronasluiting) 

• Actuele beslisboom bij klachten 0-6 

• Actuele beslisboom bij klachten 7+ richtlijnen ventileren 

• Richtlijnen voor medewerkers augustus 2020 
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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, 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
 

Pedagogische praktijk 

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

kindercentrum 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 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. 
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(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) 

 
 

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) 

 
 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De houder van het kindercentrum zet de pedagogisch beleidsmedewerker voor het coachen van 

beroepskrachten bij de uitvoering van hun werkzaamheden en de totstandkoming en 

implementatie van pedagogische beleidsvoornemens voor het vereiste aantal uren in. Het minimaal 

aantal uren inzet wordt jaarlijks bepaald op grond van de rekenregels in het besluit. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 17 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum bepaalt jaarlijks, indien hij meer dan één kindercentrum 

exploiteert, de wijze waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch 

beleidsmedewerkers worden ingezet, verdeelt over de verschillende kindercentra en legt dit 

schriftelijk vast zodat dit inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. De houder geeft de 

verdeling zodanig vorm dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van 

de werkzaamheden. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 17 lid 3 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 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) 

 

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

bespreekt, indien wenselijk, de ontwikkeling van het kind 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) 

 

Veiligheid en gezondheid 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de 

veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder 

draagt er zorg voor dat er in de buitenschoolse opvang conform het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid wordt gehandeld. 

(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

De houder of voorgenomen houder van een kindercentrum stelt het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid schriftelijk vast en verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder 

evalueert, en indien nodig actualiseert, het veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden 

na opening van het kindercentrum. Daarna houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid 

actueel. 

(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid 

samen met de beroepskrachten een continu proces is van het vormen van beleid, implementeren, 

evalueren en actualiseren. 

(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de 

opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich meebrengt, waarbij in ieder 

geval wordt ingegaan op: 

- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen; 

- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen; 

- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, 

stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen. 

(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is 

aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, 

teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het 

risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich 

verwezenlijken. 

(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een beschrijving in algemene zin van de wijze waarop 

kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen voor de veiligheid en 
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gezondheid van kinderen beperkt zijn en welke derhalve niet zijn aan te merken als voornaamste 

risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid en gezondheid en als risico op 

grensoverschrijdend gedrag. 

(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en 

gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, 

beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders. 

(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

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 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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : BSO Wandelbos 

Website : 

http://www.sterrekinderopvang.nl/locaties/wandelbos 

Vestigingsnummer KvK : 000016668391 

Aantal kindplaatsen : 50 

 

Gegevens houder 

Naam houder : KC Wandelbos B.V. 

Adres houder : Postbus 769 

Postcode en plaats : 5000 AT Tilburg 

KvK nummer : 62841491 

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 der Velden 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Tilburg 

Adres : Postbus 90155 

Postcode en plaats : 5000 LH TILBURG 

 

Planning 

Datum inspectie : 07-09-2020 

Opstellen concept inspectierapport : 17-09-2020 

Zienswijze houder : 21-09-2020 

Vaststelling inspectierapport : 21-09-2020 
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Verzenden inspectierapport naar houder : 21-09-2020 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 21-09-2020 

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

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

 

  

Directeur Geesje Siemons geeft aan dat de inhoud van dit rapport goed aansluit bij de dagelijkse 

werkelijkheid. Er hangt een positieve en gezellige sfeer welke te danken is aan de grote inzet en 

enthousiasme van de pedagogisch professionals. Pedagogisch professionals worden goed 

ondersteund en gefaciliteerd vanuit de organisatie waardoor zij prettig hun werkzaamheden 

kunnen uitvoeren, dit zorgt ook voor stabiliteit in het team van de BSO. De positieve interactie 

tussen beroepskracht en kind is dagelijks zichtbaar op de werkvloer en daar zijn we met elkaar 

trots op! 

 

 

 

 

 

 

 

 


