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KLEIN Kindercentra te Boxtel 

Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 

 
Beschouwing 
Algemeen beeld van het kindercentrum 
KLEIN Kindercentra is een particulier kindercentrum in Boxtel. Het kindercentrum beschikt over een 
kinderdagverblijf en een buitenschoolse opvang, welke op hetzelfde adres zijn gevestigd. 
  
In het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) staat de houder voor de opvang 
van maximaal 30 kinderen geregistreerd. 
  
De binneruimte van buitenschoolse opvang KLEIN Kindercentra biedt voldoende mogelijkheden 
voor de opvang van twee basisgroepen. De buitenspeelruimte wordt gedeeld met het 
kinderdagverblijf. De buitenschoolse opvang kan ook gebruik maken van het parkeerterrein van 
het kindercentrum om te spelen. De houder zorgt dan dat het hek wordt gesloten, zodat de 
kinderen geen last hebben van auto's of zomaar ongezien de straat op kunnen gaan. 
  
Verder wordt er geregeld gespeeld in diverse speeltuintjes in de omgeving van het kindercentrum. 
  
Inspectiegeschiedenis 
In 2014 is er één overtreding geconstateerd in het onderdeel Personeel en groepen (twee 
beroepskrachten beschikken niet over een VOG vóór aanvang van de werkzaamheden). 
In 2015 wordt aan alle getoetste voorwaarden voldaan. 
In 2016 wordt een overtreding geconstateerd in het onderdeel Personeel en groepen (één 
beroepskracht beschikt over een VOG dat niet op het juiste profiel is gescreend). 
  
Huidige inspectie 
Op donderdag 2 maart 2017 heeft er een onaangekondigde inspectie plaatsgevonden bij 
kinderdagverblijf KLEIN Kindercentra. 
Uit het onderzoek komt naar voren dat KLEIN Kindercentra het afgelopen jaar flink is gegroeid. Er 
worden meer kinderen opgevangen op het kinderdagverblijf (4 groepen in plaats van 2) en er 
worden meer kinderen opgevangen bij de buitenschoolse opvang. Dit heeft gevolgen voor de 
werkwijze op de groepen. In het pedagogisch beleidsplan worden de werkwijze en de 
groepsindeling op KLEIN Kindercentra onvoldoende beschreven. De houder heeft middels overleg 
en overreding de gelegenheid gekregen de inhoud van het pedagogisch beleidsplan aan te passen. 
Binnen de afgesproken termijn heeft de houder de aangepaste versie van het pedagogisch 
beleidsplan toegestuurd aan de toezichthouder. 
  
Tevens komt naar voren dat er op sommige dagen meer dan 30 kinderen worden opgevangen 
maar nooit meer dan 40. In het LRKP staat KLEIN Kindercentra geregistreerd voor de opvang van 
maxiaal 30 kinderen. Om te beoordelen of KLEIN Kindercentra voldoende mogelijkheden heeft om 
40 kinderen op te vangen is het inspectie-onderzoek uitgebreid met het domein 'inrichting en 
accomodatie'. 
  
Na overleg en overreding voldoet KLEIN Kindercentra aan alle getoetste voorwaarden. KLEIN 
Kindercentra beschikt over voldoende mogelijkheden om 40 kinderen op te vangen. 
  
De toelichting op de bevindingen van de toezichthouder kunt u lezen in het vervolg van dit rapport. 

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
Het afgelopen jaar zijn er meer kinderen aangemeld voor de buitenschoolse opvang. Hierdoor 
worden er op enkele dagen meer dan 30 kinderen opgevangen maar nooit meer dan 40 kinderen. 
KLEIN kindercentra staat ingeschreven voor de opvang van maximaal 30 kinderen.  
Uit het inspectie-onderzoek is gebleken dat KLEIN Kindercentra over voldoende mogelijkheden 
beschikt om 40 kinderen op te vangen. 
 

 



 

4 van 13 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 02-03-2017 

KLEIN Kindercentra te Boxtel 

 

Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Binnen dit onderdeel zijn de volgende competenties geobserveerd en beoordeeld: 
 Het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid. 
 De mogelijkheid bieden tot de ontwikkeling van persoonlijke competenties. 
 De ruimte bieden tot het ontwikkelen van sociale competenties. 
 De mogelijkheid geven om normen en waarden eigen te maken. 

 
Om een helder beeld te krijgen van beleid, visie en praktijk wordt het beleidsplan gecontroleerd op 
inhoud en volledigheid. 
  
Pedagogisch beleid 
 
Opmerking: 
Er is overleg en overreding toegepast op de inhoud van het pedagogisch beleidsplan omdat de 
werkwijze en de indeling van de groepen niet duidelijk en observeerbaar beschreven staat. 
De houder heeft de werkwijze met betrekking tot de opvang in basisgroepen opnieuw beschreven 
en aan de toezichthouder gestuurd. 
  
Na overleg en overreding voldoet het pedagogisch beleidsplan aan de getoetste voorwaarden. 
  
In het beleidsplan wordt beschreven: 
 de voor dat kindercentrum kenmerkende visie op de omgang met kinderen is beschreven. 
 in duidelijke en observeerbare termen het volgende beschreven: de wijze waarop de 

emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de mogelijkheden voor kinderen tot de 
ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie, en de wijze waarop de overdracht 
van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt. 

 in duidelijke en observeerbare termen de werkwijze, de maximale omvang en de 
leeftijdsopbouw van de basisgroep. 

 in duidelijke en observeerbare termen bij welke (spel)activiteiten kinderen hun basisgroep 
verlaten. 

 bij activiteiten in groepen groter dan dertig kinderen wordt aantoonbaar extra aandacht 
besteed aan de omgang met de basisgroep. 

 in duidelijke en observeerbare termen hoe beroepskrachten bij hun werkzaamheden worden 
ondersteund door andere volwassenen. 

 in duidelijke en observeerbare termen hoe ondersteuning is vormgegeven indien slechts één 
beroepskracht in het kindercentrum wordt ingezet in afwijking van de beroepskracht-kindratio. 

 de wijze waarop kinderen kunnen wennen aan een nieuwe basisgroep waarin zij zullen worden 
opgevangen. 

 het beleid ten aanzien van het gebruik maken van kinderopvang gedurende extra dagdelen. 
 
 
Pedagogische praktijk 
 
Uit de praktijk blijkt dat de beroepskrachten handelen conform de uitgangspunten en 
werkinstructies uit het pedagogisch beleidsplan van buitenschoolse opvang KLEIN Kindercentra. 
  
Tijdens de observaties van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het 
Veldinstrument observatie kindercentrum (GGD GHOR Nederland/ NJI, 2015). Onderstaande 
beschrijvingen zijn aan dat instrument ontleend, en tijdens het onderzoek op locatie geconstateerd. 
Na de beschrijving uit het veldinstrument volgt eventueel een voorbeeld uit de waargenomen 
praktijk. 
  
Op basis van de observatie kan geconcludeerd worden dat aan de genoemde competenties wordt 
voldaan. 
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Emotionele veiligheid 
De beroepskrachten communiceren met de kinderen. 
De beroepskrachten hebben gesprekjes met kinderen waarbij beiden bijdragen aan de voortgang 
en inhoud van het gesprek. 
Voorbeeld: 
Tijdens de lunch aan tafel voeren de beroepskrachten en de beroepskrachten gesprekjes 
over allerlei onderwerpen. Bijvoorbeeld over de groentesoep die de kinderen zelf hebben gemaakt. 
  
Er heerst een ontspannen, open sfeer in de groep 
Het welbevinden van de kinderen is goed. De meeste kinderen zijn ontspannen en bezig met hun 
spel. De meeste kinderen genieten van de dingen die gebeuren en die zijzelf kunnen; ze tonen 
blijdschap, plezier en trots. Ze zijn met interesse bezig, alleen of met anderen/vriendjes. 
  
Persoonlijke competentie 
De beroepskrachten ondersteunen en stimuleren de ontwikkeling van (individuele) kinderen. 
Kinderen kunnen voor activiteiten kiezen die passen bij hun eigen interesse en energieniveau. 
Voorbeeld: 
Op de dag van de inspectie mogen de kinderen soep maken, zijn er voldoende mogelijkheid om vrij 
te spelen en een eigen keuze te maken. Na de lunch gaat een groep kinderen buiten spelen, zitten 
enkele kinderen te knutselen aan tafel en spelen er kinderen met de wii. 
  
Kinderen hebben de mogelijkheid om (leer)ervaringen op te doen dankzij de groep, spelmateriaal, 
activiteitenaanbod en inrichting. 
Het spelmateriaal is makkelijk bereikbaar voor kinderen. Zij kunnen zelf bouw- en 
knutselmaterialen pakken uit de kasten. Materiaal voor bijvoorbeeld de wii wordt gepakt in overleg 
met de beroepskracht. 
Kinderen gaan dagelijks naar buiten. In de buitenruimte is spelmateriaal aanwezig dat aanzet tot 
individueel en gezamenlijk spel. 
De beroepskrachten maken gebruik van de omgeving om de leefwereld van kinderen te verbreden. 
In het activiteitenprogramma worden activiteiten aangeboden die buiten het kindercentrum 
plaatsvinden. Zoals  spelen in een van de speeltuintjes in de omgeving of een uitstapje naar de 
kasteel Stapelen. 
  
Sociale competentie 
De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in hun onderlinge interactie. 
De beroepskrachten stimuleren de interactie tussen kinderen, in gesprekken en tijdens spel. 
Voorbeeld: 
Tijdens het eten zegt een kind de zin 'de kat krabt de krullen van de trap' enkele keren vlot achter 
elkaar. Andere kinderen proberen het ook. De beroepskracht vraagt de kinderen of zij nog meer 
zinnen kennen waarvan de woorden moeilijk achter elkaar zijn uit te spreken. Beroepskracht en 
kinderen komen met meer voorbeelden. 
  
De kinderen zijn deel van de groep. 
Er worden momenten gecreëerd waarin het samen een groep zijn wordt onderstreept, zoals met 
zijn allen samen aan tafel om te eten/drinken. De kinderen krijgen de gelegenheid om ook buiten 
de eigen basisgroep in groepsverband deel te nemen aan activiteiten. Op de dag van de inspectie 
wordt er een activiteit voor de oudere kinderen georganiseerd op een andere locatie. De groep 
jongere kinderen krijgen een activiteit aangeboden op de buitenschoolse opvang. 
  
Overdracht van normen en waarden 
Afspraken, regels en omgangsvormen zijn herkenbaar aanwezig en worden toegepast. 
In het beleidsplan staan algemene regels en omgangsvormen beschreven, daarnaast gelden er 
diverse afspraken op de groep zoals samen delen, op je beurt wachten en dergelijke. 
De beroepskrachten begeleiden kinderen actief bij het leren kennen en omgaan met de afspraken 
in de groep. Als kind A van het toilet komt, vraagt de beroepskracht of hij zijn handen gewassen 
heeft. Oeps vergeten zegt A en loopt meteen terug om zijn handen te gaan wassen. 
  
Beroepskrachten vervullen een voorbeeldfunctie in spreken en handelen. 
Beroepskrachten zijn zich bewust van hun voorbeeldfunctie en hanteren de algemene 
fatsoensnormen en waarden (handen wassen, dank je wel zeggen, netjes met spullen omgaan en 
dergelijke) 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Dhr A. Haans) 



 

6 van 13 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 02-03-2017 

KLEIN Kindercentra te Boxtel 

 Interview (Beroepskrachten) 
 Observaties (Donderdagochtend 2 maart 2017) 
 Website 
 Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang KLEIN Kindercentra, versie augustus 2015. 

Deze versie is aangepast in maart 2017. 
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KLEIN Kindercentra te Boxtel 

 

Personeel en groepen 

 
Binnen dit onderdeel zijn de beroepskrachten steekproefsgewijs gecontroleerd op een passende 
beroepskwalificatie en een geldige verklaring omtrent het gedrag. 
  
De beroepskracht-kindratio en de opvang in groepen zijn gecontroleerd door middel van roosters, 
presentielijsten en bezettingslijsten. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
Alle medewerkers uit de steekproef beschikken over een verklaring omtrent het gedrag, die 
voldoen aan de wettelijke eisen. 
  
Passende beroepskwalificatie 
 
De beroepskrachten zijn in het bezit van een diploma conform cao kinderopvang. 
 
Opvang in groepen 
 
Buitenschoolse opvang KLEIN Kindercentra staat in het LRKP ingeschreven voor de opvang van 
maximaal 30 kinderen. In de praktijk worden er op sommige dagen 37 kinderen opgevangen. 
KLEIN Kindercentra heeft mogelijkheden om twee groepen van maximaal 20 kinderen op te 
vangen. 
 Groep Magna met maximaal 20  kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar 
 Groep Mikill met maximaal 20 kinderen in de leeftijd van 4-12jaar 
  
Beroepskracht-kindratio 
 
De beroepskracht-kindratio is gecontroleerd door middel van roosters, bezettingslijsten én een 
steekproef in de praktijk. 
  
De beroepskracht-kindratio voldoet aan de eisen vanuit de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Dhr A. Haans) 
 Interview (Beroepskrachten) 
 Verklaringen omtrent het gedrag 
 Diploma's beroepskrachten 
 Arbeidscontracten 
 Plaatsingslijsten 
 Presentielijsten (Februari en maart 2017) 
 Personeelsrooster (Februari en maart 2017) 
 Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang KLEIN Kindercentra, versie augustus 2015. 

Deze versie is aangepast in maart 2017. 
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KLEIN Kindercentra te Boxtel 

 

Accommodatie en inrichting 

 
Binnen dit onderdeel zijn zowel de binnen- als de buitenruimte beoordeeld. Hierbij gaat het om het 
aantal vierkante meters beschikbaar per kind en de inrichting van de ruimten. 
 
Binnenruimte 
 
Er is 154 m² binnenruimte beschikbaar. 
De bso ruimte kan door middel van een schuifwand worden gescheiden in één of twee groepen, 
afhankelijk van het aantal aanwezige kinderen en de activiteiten die worden aangeboden. 
  
Er staan twee grote tafels die onder andere gebruikt worden tijdens eet- en drinkmomenten, 
knutselactiviteiten en spelletjes. Er is een hoek met een computer en er is voldoende ruimte om 
meerdere activiteiten tegelijkertijd uit te voeren. Er zijn geen functionele speelhoeken voor 
de kleuters zoals een poppenhoek. 
  
Er is voldoende binnenruimte beschikbaar om het aantal kindplaatsen in het LRKP uit te breiden 
van 30 naar 40 kinderen. 
 
Buitenspeelruimte 
 
KLEIN Kindercentra heeft een buitenruimte met een oppervlakte van 287 m². 
Deze ruimte wordt gebruikt door het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang. 
  
De buitenschoolse opvang kan ook gebruik maken van het parkeerterrein van het kindercentrum 
om te spelen. De houder zorgt dan dat het hek wordt gesloten, zodat de kinderen geen last hebben 
van auto's of zomaar ongezien de straat op kunnen gaan. 
Deze ruimte heeft een oppervlak van 225 m² en wordt niet door de kinderen van het 
kinderdagverblijf gebruikt. 
  
Er is voldoende buitenruimte beschikbaar om het aantal kindplaatsen in het LRKP uit te breiden van 
30 naar 40 kinderen. 
  
Naast de aangrenzende buitenruimte maakt de houder gebruik van andere speelgelegenheden in 
de buurt zoals de speeltuin bij de Angelaschool om de hoek of het Molenwijkpark. 
  
  
Gebruikte bronnen: 
 Observaties (Donderdagochtend 2 maart 2017) 
 Website 
 Plattegrond (Bestektekening 27 januari 2012) 
 Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang KLEIN Kindercentra, versie augustus 2015. 

Deze versie is aangepast in maart 2017. 
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KLEIN Kindercentra te Boxtel 

 

Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum 
kenmerkende visie op de omgang met kinderen is beschreven. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van: de 
wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de mogelijkheden voor 
kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie en de wijze waarop de 
overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
werkwijze, de maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de basisgroep. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub b Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
(spel)activiteiten die kinderen buiten de basisgroepen kunnen verrichten. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub c Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Bij activiteiten in groepen groter dan dertig kinderen besteedt de houder in het pedagogisch 
beleidsplan aantoonbaar extra aandacht aan de omgang met de basisgroep. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 en 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 7 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving hoe 
beroepskrachten bij hun werkzaamheden worden ondersteund door andere volwassenen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub d Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving hoe 
ondersteuning is vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub g en art 6 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving hoe 
ondersteuning is vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum wordt 
ingezet in afwijking van de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub g en art 6 lid 9 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de 
wijze waarop kinderen kunnen wennen aan een nieuwe basisgroep waarin zij zullen worden 
opgevangen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub e Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van het 
beleid ten aanzien van het gebruik maken van kinderopvang gedurende extra dagdelen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub f Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Pedagogische praktijk 

De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
persoonlijke competentie te komen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 

Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
sociale competentie te komen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 

Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum 
exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven na 1 maart 
2013. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang 
van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee 
maanden. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger is niet ouder dan 
twee jaar. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 en 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Opvang in groepen 

De opvang vindt plaats in basisgroepen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De basisgroep bestaat uit maximaal twintig kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot de leeftijd waarop 
het basisonderwijs voor die kinderen eindigt. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)   
OF 
De basisgroep bestaat uit maximaal dertig kinderen in de leeftijd van 8 jaar tot de leeftijd waarop 
het basisonderwijs voor die kinderen eindigt. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Beroepskracht-kindratio 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste: 
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 4 jaar.  
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar.  
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten 
berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 3 en 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen)   
OF 
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste: 
- 2 beroepskrachten en een extra volwassene per 30 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 
jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 4 en 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt 
afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Accommodatie en inrichting 

Binnenruimte 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² passend ingerichte binnenspeelruimte 
beschikbaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op 
te vangen kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Buitenspeelruimte 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3 m² buitenspeelruimte beschikbaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is voor kinderen toegankelijk. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is vast beschikbaar voor de buitenschoolse opvang. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de 
op te vangen kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : KLEIN Kindercentra 
Aantal kindplaatsen : 30 
 
Gegevens houder 
Naam houder : KLEIN Kindercentra 
Adres houder : Rompert Park 131 
Postcode en plaats : 5233RL 's-Hertogenbosch 
Website : www.kleinkindercentra.nl 
KvK nummer : 50853023 
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 :  B van Dommelen 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Boxtel 
Adres : Postbus 10000 
Postcode en plaats : 5280DA BOXTEL 
 
Planning 
Datum inspectie : 02-03-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 30-03-2017 
Zienswijze houder : 07-04-2017 
Vaststelling inspectierapport : 07-04-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 11-04-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 11-04-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 02-05-2017 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

De overschrijding van het aantal BSO-kinderen is te allen tijde geoorloofd geweest daar we 
meetbaar ruim voldoende oppervlakte en faciliteiten tot onze beschikking hebben op de BSO, 
waarbij deze plaatsen permanent in mindering zijn gebracht op het aantal plaatsen op de 
kinderdagverblijfgroepen om het totale geregistreerde kindaantal nooit te komen te overschrijden. 
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