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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 
Koetje Boe is een kleinschalig kindercentrum gelegen op het industrieterrein Beekerheide, aan de 
rand van Beek en Donk. De opvang is gestart op 2 november 2009 en vindt plaats in een 

voormalig woonhuis uit 1985. Er wordt opvang geboden aan 1 groep dagopvang van maximaal 16 
kinderen van 0-4 jaar. 
  
Het kindercentrum is per 1 januari 2014 gestart met een buitenschoolse opvang (BSO) aan één 
groep van maximaal 20 kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. De BSO vindt plaats in een 
voormalige loods, gelegen achter het woonhuis. Het pand is volledig verbouwd om peuteropvang 
en BSO mogelijk te maken. In het pand zijn: twee groepsruimtes gerealiseerd, er is een 

toiletgroep/verschoonruimte, een ruimte voor de drie elektrische Stints, een pauzeruimte en een 
centrale hal met een klim/- speeltoestel. 
  
Aan de voorzijde van het pand is een omheinde buitenspeelruimte voor de BSO gecreëerd. Het 
buitenspeelterrein is deels betegeld en daarnaast voorzien van kunstgras. In 2017 is er een nieuw 
klimtoestel met glijbaan geplaatst met zand als ondergrond. 
  

De binnenspeelruimte van de BSO is vrolijk en kleurrijk ingericht. Er is onder andere: een 
poppenhoek, kaptafel, autohoek, tafelvoetbal en zandtafel. Tevens zijn er kasten met 
knutselmateriaal en bouw- en constructiemateriaal. 
  
Het kindercentrum bestaat uit een team van 12 beroepskrachten, waarvan een groot aantal 
medewerkers fulltime werkt. Hierdoor is er een hoge continuïteit van beroepskrachten op de 

groepen en vaste/vertrouwde gezichten voor de kinderen. 
  
Inspectiegeschiedenis 2014-heden 
Sinds de exploitatie van de BSO in 2014 vindt er minimaal 1 keer per jaar een jaarlijkse inspectie 

plaats. 
  

Soort 
inspectie  

 Bevindingen 

11-03-2014 
Onderzoek na 
registratie 

 Het pedagogisch beleidsplan was toegespitst op jonge kinderen in de leeftijd 
van 0-4 jaar en niet gericht op de doelgroep van de BSO. Tevens was de 
inhoud niet volledig en correct. 

 Er werd niet gewerkt volgens het pedagogisch beleidsplan. 
 Er was weinig aandacht voor leermomenten van de kinderen. 
 De risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid was niet betreffende de 

actuele situatie. 
 Veiligheids- en gezondheidsrisico's waren niet of niet goed ingeschat en er 

werd niet gewerkt volgens het actieplan. 
 De houder en beroepskrachten waren niet op de hoogte van de inhoud van 

de meldcode Kindermishandeling. 
 Het klachtenjaarverslag was niet volledig. 
 Het klachtenjaarverslag oudercommissie ontbrak. 

23-09-2014 

Nader 
onderzoek 

Tijdens het nader onderzoek werd geconstateerd dat de houder er niet in 

geslaagd was alle bovengenoemde overtredingen op te lossen. De overtreding op 
het pedagogisch beleidsplan bleef bestaan. 

  

08-12-2015 
Jaarlijks 
onderzoek 

Er werd één nieuwe overtreding geconstateerd. Er was te weinig bruto vierkante 
meter binnenspeelruimte voor het aantal aanwezige kinderen. Omdat de houder 
de loods achter het woonhuis al had verbouwd tot BSO ruimte en deze na het 
bezoek in gebruik genomen zou worden, heeft de toezichthouder het advies 

gegeven niet te handhaven. 
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07-06-2016 
Jaarlijkse 

inspectie 

De getoetste inspectie-items voldeden niet volledig aan de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Er werden overtredingen geconstateerd op 

domein 1.2 Pedagogische praktijk en 3.1 Risico-inventarisatie veiligheid en 
gezondheid. 

  

22-11-2016 
Nader 
onderzoek 

Tijdens dit nader onderzoek werden de voorwaarden waaraan tijdens de reguliere 
inspectie (07-06-2016) niet werd voldaan opnieuw bekeken. Naar aanleiding van 
toegestuurde documenten en een bezoek op de locatie op 22-11-2016, bleken 
een aantal overtredingen opgelost. Echter verblijven de kinderen nog erg lang in 

de Stint voordat ze arriveren bij de BSO. Nu zelfs nog langer dan tijdens de 
reguliere inspectie. Deze overtreding blijft bestaan. 
  

24-04-2017 
Jaarlijkse 
inspectie 

Op woensdag 24-05-2017 is een onaangekondigd jaarlijks inspectiebezoek 
gebracht aan BSO Koetje Boe. De inspectie-activiteiten richten zich primair op de 
kwaliteit van de dagelijkse praktijk, aangevuld met overtredingen en 

aandachtspunten uit vorige inspecties. 
  
Tijdens de inspectie werd geconstateerd dat de getoetste inspectie items 
voldeden aan de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. De 

vorige overtreding omtrent de pedagogische praktijk, waarbij kinderen 'erg lang' 
in de Stint werden vervoerd, oogt tijdens de huidige inspectie opgelost. De 
houder heeft een derde Stint aangeschaft, waardoor kinderen gemiddeld 20 

minuten in de Stint worden vervoerd. 
  

13-11-2017 
Tweede 
jaarlijkse 

inspectie 

Tijdens deze onaangekondigde inspectie op een reguliere maandagmiddag is 
getoetst op kernelementen van de Wet Kinderopvang, namelijk de dagelijkse 
praktijk en de items personeel en groepen. Tijdens de inspectie voldeden de 

getoetste items aan de Wet Kinderopvang. 

  
Huidige inspectie 
De jaarlijkse inspectie heeft plaatsgevonden op donderdagmiddag 8 maart 2018. In dit 
inspectierapport zijn niet alle items beoordeeld, omdat er sprake is van een zogeheten 
risicogestuurd toezicht (RGT). Met behulp van het model risicoprofiel zijn de inspectieactiviteiten 

bepaald. Deze inspectieactiviteiten richten zich primair op de praktijk middels een observatie en 
een interview met beroepskracht en de houder. Tevens heeft er een documentenonderzoek 
plaatsgevonden op het: pedagogisch beleid, kwalificaties van beroepskrachten, roosters en 

planningen en het beleid veiligheid en gezondheid. 
  
Bevindingen op hoofdlijnen  

Tijdens de observatie op de groep en het interview met de beroepskrachten en de houder is 
geconstateerd dat de praktijk in het bieden van verantwoorde kinderopvang voldoet aan de Wet 
Kinderopvang. Daarentegen zijn er diverse overtredingen geconstateerd in beleidsdocumenten 
onder meer door keuze van de houder om de implementatie van de vernieuwde wetgeving 
(IKK) gefaseerd in te voeren in het eerste kwartaal 2018. 
  
Het vernieuwde pedagogisch beleidsplan en het beleid veiligheid en gezondheid zijn tijdens de 

inspectie nog in ontwikkeling. Dit heeft geleid tot overtredingen op de domeinen en onderwerpen 
als het: Pedagogisch beleidsplan, het veiligheids- en gezondheidsbeleid en EHBO-certificaten. Voor 
meer informatie zie de inhoud van het rapport. 
  
Gegevens LRK niet conform praktijk 
BSO Koetje Boe staat met 15 kindplaatsen in het Landelijk Register Kinderopvang geregistreerd 
onder het nummer 179019077. In de praktijk zijn er maximaal 20 kinderen aanwezig op de BSO. 

De houder dient zodoende uitbreiding van kindplaatsen aan te vragen bij de gemeente Laarbeek. 

  
  
  



 

5 van 18 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 08-03-2018 
Koetje Boe te Beek en Donk 

 
  

  
  
  

 
Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
 
Inleiding  
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 

Koetje Boe hanteert een algemeen pedagogisch beleidsplan (versie 2017), waarin het binnen de 

organisatie geldende beleid verwoord is voor zowel de dagopvang als de BSO.  
  
De houder is bezig met het herschrijven van het pedagogisch beleidsplan conform de eisen van de 
Wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang. Voor de ontwikkeling van het pedagogisch beleidsplan wordt 
de houder ondersteund door een training- en adviesbureau en een HBO pedagoog. De verwachting 
is dat het pedagogisch beleidsplan in april/ mei 2018 kan worden voorgelegd aan de 
oudercommissie. 

  
Omdat er nog geen actueel pedagogisch beleidsplan conform de huidige wetgeving is 
opgesteld, wordt aan de onderstaande vijf inspectie-items niet voldaan: 
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende 
voorwaarde(n) niet is voldaan. 

 

 
 

 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, 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 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 

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 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. 
  
In het pedagogisch beleid staat (citaat): 
' Het individuele kind is belangrijk, alle gevoelens zijn belangrijk en worden erkend. Het kind mag 
bij ons genieten, lachen, huilen, boos, jaloers en verdrietig zijn. Deze gevoelens zal het kind vaker 

in zijn leven tegen komen. Maar omdat hij ze spelend heel vaak meemaakt, kan hij er steeds beter 
mee omgaan. De pedagogisch medewerkers hebben begrip voor de emoties van het kind.........De 
pedagogisch medewerkers leven zich in de beleefwereld van het kind in en bieden het kind de 
ruimte om zijn/haar gevoelens te uiten. Kinderen krijgen hier de ruimte en tijd voor. Er wordt een 
sfeer van veiligheid en geborgenheid geboden waarin het kind zich vrij voelt te uiten......Het kind 
wordt gestimuleerd zich te uiten als we zien dat het daar moeite mee heeft. Dit doen de 

pedagogisch medewerkers door op het kind te reageren als ze zien dat het kind zijn of haar 

gevoelens kwijt moet.' 
  
Observatie: 
Tijdens de observatie is gezien dat bovenstaande kenmerkende visie in de praktijk wordt 
uitgevoerd. Tijdens het tafelmoment reageert één kind erg teleurgesteld en boos op een ander 
kind, omdat het kind iets heeft verklapt wat het kind graag zelf wilde vertellen. De beroepskracht 

reageert direct sensitief en responsief op de beide kinderen door te benoemen wat ze ziet 
gebeuren. "<Naam kind> volgens mij heb je een geheimpje verklapt wat <naam ander kind> 
graag zelf wilde vertellen?" Het teleurgestelde kind knikt bevestigend. De beroepskracht gaat kort 
met beide kinderen in gesprek over de emoties van de situatie en laat de kinderen nadenken hoe 
de situatie op te lossen. Na het tafelmoment gaat de beroepskracht bij één van de kinderen zitten 
en bespreekt welke oplossingsmogelijkheden het kind heeft bedacht. In alle rust wordt de situatie 
door de kinderen zelf opgelost. 

  
Na het tafelmoment is zichtbaar dat enkele kinderen deelnemen aan een (vrijblijvende) 
verfactiviteit, terwijl andere kinderen zelfstandig gaan spelen in de ruimte. Er heerst een 
gemoedelijke en ongedwongen sfeer. 
  

  

Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mw. D. Verheijen) 
 Interview (2 beroepskrachten) 
 Observaties (08-03-2018, 14 kinderen aanwezig met 2 beroepskrachten.) 
 Website (www.kdvkoetjeboe.nl) 
 Pedagogisch beleidsplan (versie 2017) 
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Personeel en groepen 

 
 

Inleiding  
Binnen dit domein zijn de medewerkers steekproefsgewijs gecontroleerd op een passende 
beroepskwalificatie en een geldige verklaring omtrent het gedrag (VOG). 
  
De beroepskracht-kindratio, de opvang in basisgroep en de stabiliteit van de opvang van kinderen, 
zijn gecontroleerd tijdens de observatie. 

  
  
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
Tijdens de huidige inspectie zijn de verklaringen omtrent het gedrag (VOG's) van alle aanwezige 
beroepskrachten (waarvan één invalkracht/vrijwilliger) en een stagiaire ingezien. De VOG's voldoen 
aan de gestelde voorwaarden. 
 

 

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

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 BSO-middag worden ten hoogste 30 minuten per dag minder beroepskrachten 

ingezet; 

 tijdens de afwijking wordt tenminste de helft van de beroepskrachten ingezet. 
  
  
Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
Er wordt opvang geboden aan één basisgroep van maximaal 20 kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 
jarigen. Er zijn twee vaste beroepskrachten werkzaam op de BSO. 

  

De basisgroep bestaat uit kinderen met een vast contract en enkele kinderen hebben een flexibel 
contract. Per dag kan het totaal aantal kinderen zodoende wisselen: 
  

Dag van de week november 2017 Gemiddeld aantal kinderen aanwezig  

maandag tussen de 16- 20 kinderen 

dinsdag tussen de 15 -18 kinderen 

woensdag 2 kinderen (gecombineerd met peutergroep) 

donderdag tussen de 15 en 18 kinderen 

vrijdag 6 kinderen 

  
Gecombineerde opvang peutergroep en BSO 
Op woensdagen en tijdens (studie-)vrije schooldagen wordt er gecombineerde peuteropvang en 

BSO geboden. Tevens komt het regelmatig voor dat 2 BSO-kinderen, welke in de gemeente 
Lieshout naar school gaan, van 14.45 tot 15.15 uur in de peutergroep worden opgevangen tot het 
moment dat de BSO-beroepskracht terug is met het ophalen van kinderen van school. 
  

Aandachtspunt gecombineerde opvang peutergroep en BSO 
Tijdens het samenvoegen van de peutergroep met de BSO mag de groep niet groter zijn dan 16 
kinderen. Tevens dient de beroepskracht-kind-ratio geldend voor de dagopvang te worden 

gehanteerd (www.1ratio.nl). 
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Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mw. D. Verheijen) 
 Interview (2 beroepskrachten) 

 Verklaringen omtrent het gedrag (10 beroepskrachten en twee stagiaires (steekproef)) 
 Diploma's beroepskrachten (8 beroepskrachten (steekproef)) 
 Presentielijsten (maart 2018) 
 Personeelsrooster (maart 2018) 
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Veiligheid en gezondheid 

 
  

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
De houder heeft naar aanleiding van de nieuwe Wet innovatie kwaliteit kinderopvang nog geen 
veiligheids- en gezondheidsbeleid opgesteld. De houder van Koetje Boe hanteert vanuit de 
wetgeving 2017 de risico-inventarisaties veiligheid en gezondheid, plannen van aanpak en de 
daarbij horende protocollen en huisregels. 
  

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid, waarin het proces van beleidsvorming, implementatie, 
evaluatie en actualisatie staat beschreven, ontbreekt. 
  
Conclusie 
Aan de onderstaande 6 inspectie-items wordt tijdens de inspectie niet voldaan: 
  
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende 

voorwaarde(n) niet is voldaan. 

 

 
 

 Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop 
de houder er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid samen met de 
beroepskrachten een continue 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 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 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)  
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 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)  
   

 
 
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
De houder van het kindercentrum hanteert de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, 

versie juli 2013, ontwikkeld in opdracht van Brancheorganisatie Kinderopvang. De coördinator 
van het kindercentrum is de aandachtsfunctionaris Meldcode kindermishandeling. 
  
Conclusie 
De houder heeft de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling niet aangepast op de 
vernieuwde Wet Kinderopvang. Zo staat er onder ander geen toebedeling beschreven van 
verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen in de meldcode, inclusief 

vermelding van de functie van degene die eindverantwoordelijk is voor de beslissing over het al 

dan niet doen van een melding. Hierdoor is er op het onderstaande inspectie-item 
een overtreding geconstateerd. 
  
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende 
voorwaarde(n) niet is voldaan. 

 

 
 

 Het door de houder in de meldcode vastgestelde stappenplan bevat ten minste de volgende 
stappen: 
a. het in kaart brengen van de signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 
b. collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het advies- en meldpunt huiselijk geweld 
en kindermishandeling (Veilig Thuis) of een deskundige op het gebied van letselduiding; 

c. een gesprek met de ouders en, indien mogelijk, het kind; 
d. het wegen van het risico op en de aard en de ernst van het huiselijk geweld of de 
kindermishandeling en bij twijfel altijd raadplegen van het advies- en meldpunt huiselijk 
geweld en kindermishandeling (Veilig Thuis); 
e. beslissen: zelf hulp bieden of hulp organiseren dan wel het doen van een melding. 
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang; art 14 lid 1 onder a en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang)  
   

 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mw. D. Verheijen) 
 Interview (2 beroepskrachten) 
 Observaties (08-03-2018, 14 kinderen aanwezig met 2 beroepskrachten.) 

 Sociale kaart 
 Risico-inventarisatie veiligheid (mei 2017) 
 Risico-inventarisatie gezondheid (mei 2017) 
 Actieplan veiligheid (mei 2017) 
 Actieplan gezondheid (mei 2017) 
 Huisregels/groepsregels (mei 2017) 
 Meldcode kindermishandeling (2013) 

 Veiligheids- en gezondheidsbeleid 2018. 
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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) 

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) 
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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) 

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) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder 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 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 er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid samen met de 

beroepskrachten een continue 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) 
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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 
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 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 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) 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De houder van een kindercentrum stelt voor het personeel een meldcode vast waarin stapsgewijs 

wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan 
en die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden.  
De door de houder voor het personeel vast te stellen meldcode bevat ten minste de volgende 
elementen: 
- een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan door het 
personeel met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;  

- een toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen, 
inclusief vermelding van de functie van degene die eindverantwoordelijk is voor de beslissing over 
het al dan niet doen van een melding; 
- indien van toepassing, specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld, die speciale 
kennis en vaardigheden van personeel vereisen;  

- specifieke aandacht voor de wijze waarop het personeel omgaat met gegevens waarvan zij het 
vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden. 
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang; art 14 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Het door de houder in de meldcode vastgestelde stappenplan bevat ten minste de volgende 
stappen: 

a. het in kaart brengen van de signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 
b. collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het advies- en meldpunt huiselijk geweld en 
kindermishandeling (Veilig Thuis) of een deskundige op het gebied van letselduiding; 
c. een gesprek met de ouders en, indien mogelijk, het kind; 

d. het wegen van het risico op en de aard en de ernst van het huiselijk geweld of de 
kindermishandeling en bij twijfel altijd raadplegen van het advies- en meldpunt huiselijk geweld en 
kindermishandeling (Veilig Thuis); 
e. beslissen: zelf hulp bieden of hulp organiseren dan wel het doen van een melding. 
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang; art 14 lid 1 onder a en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang) 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, indien het de houder 
bekend is geworden dat een bij de onderneming werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt 
of heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder 
die gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang, de houder onverwijld in overleg treedt 
met de vertrouwensinspecteur kinderopvang. Indien uit het overleg blijkt dat sprake is van een 

redelijk vermoeden dat een persoon zich schuldig heeft gemaakt aan een dergelijk misdrijf doet de 

houder van een kindercentrum onverwijld aangifte bij een opsporingsambtenaar en stelt de houder 
de vertrouwensinspecteur kinderopvang onverwijld in kennis. 
(art 1.51b lid 1, 2 en 5 Wet kinderopvang) 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, indien een bij de 

onderneming van de houder werkzaam persoon bekend is geworden dat een ander ten behoeve 
van die houder werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf 
tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die gebruik maakt van de door hem 
geboden kinderopvang, hij de houder van het kindercentrum daarvan onverwijld in kennis stelt. 
Indien degene die van het vermoeden op de hoogte moet worden gesteld de houder zelf is, is 
artikel 1.51c lid 1 en 2 Wet kinderopvang van toepassing. 
(art 1.51b lid 3, 4 en 5 Wet kinderopvang) 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze, indien een bij de onderneming 
werkzaam persoon bekend is geworden dat de natuurlijke persoon tevens houder zich mogelijk 

schuldig heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind dat 
gebruik maakt van de door de houder aangeboden opvang, in contact treedt met de 

vertrouwensinspecteur kinderopvang en in geval van een redelijk vermoeden aangifte doet bij een 
daartoe aangewezen opsporingsambtenaar. 
(art 1.51c Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Koetje Boe 

Website : http://www.kdvkoetjeboe.nl 
Vestigingsnummer KvK : 172588620000 
Aantal kindplaatsen : 15 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Debbie Verheijen 

KvK nummer : 17258862 
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 :  Verone van Kilsdonk 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Laarbeek 
Adres : Postbus 190 
Postcode en plaats : 5740AD BEEK EN DONK 
 
Planning 

Datum inspectie : 08-03-2018 
Opstellen concept inspectierapport : 29-03-2018 
Zienswijze houder : 16-04-2018 
Vaststelling inspectierapport : 17-04-2018 

Verzenden inspectierapport naar houder : 19-04-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 19-04-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 08-05-2018 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

De zienswijze is digitaal ontvangen op 16-04-2018. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 


