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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 aangekondigd jaarlijks onderzoek. 

 

Beschouwing 

In de beschouwing staan de resultaten van het onderzoek dat is uitgevoerd. Na de feiten over het 

kindercentrum Onder de Pannen en de relevante inspectiegeschiedenis, volgen de bevindingen op 

hoofdlijnen van het huidige onderzoek. Deze bevindingen worden elders per onderdeel verder 

uitgewerkt. 

 

 

Algemeen beeld 

Buitenschoolse opvang Onder de Pannen gevestigd aan de Brabantlaan in Vught is onderdeel van 

de organisatie Kinderopvang Onder de Pannen B.V. De opvang is in twee voormalige klaslokalen en 

een tussengelegen hal. Daarnaast kan er gebruik worden gemaakt van een aula in het pand. De 

buitenschoolse opvang bestaat uit drie basisgroepen met ieder maximaal 30 kindplaatsen voor 

kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar. 

 

De houder heeft een pedagogisch beleidsmedewerker voor dit jaar extern aangetrokken. Een eigen 

medewerker wordt dit jaar opgeleid tot pedagogisch beleidsmedewerker en zal na het behalen van 

haar opleiding de functie tot pedagogisch beleidsmedewerker overnemen. 

 

Inspectiegeschiedenis 

22-11-2016: jaarlijks onderzoek; aan alle getoetste voorwaarden wordt voldaan. 

04-09-2017: jaarlijks onderzoek; aan alle getoetste voorwaarden wordt voldaan. 

06-11-2018: jaarlijks onderzoek; aan alle getoetste voorwaarden wordt voldaan. 

06-11-2018: incidenteel onderzoek; aanvraag wijziging kindplaatsen van maximaal 40 naar 60; 

advies verzoek tot wijziging gegevens Landelijk Register Kinderopvang toe te wijzen. 

03-06-2019: Jaarlijks onderzoek; aan alle getoetste voorwaarden wordt voldaan. 

 

Huidig onderzoek 

Op dinsdag 30 juni 2020 heeft er een aangekondigd onderzoek plaatsgevonden bij buitenschoolse 

opvang Onder de Pannen. 

 

De volgende onderdelen zijn in dit onderzoek beoordeeld: 

• Pedagogisch klimaat; 

• Personeel en groepen; 

• Veiligheid en gezondheid; 

• Ouderrecht. 

 

Conclusie 

De houder voldoet niet aan alle getoetste voorwaarden. 
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De volgende overtredingen zijn geconstateerd: 

 

Personeel en groepen 

• Eén beroepskracht is niet geregistreerd in het Personenregister Kinderopvang en door de 

houder niet gekoppeld aan de organisatie; 

• Vier beroepskrachten zijn wel geregistreerd in Personenregister Kinderopvang, maar door de 

houder niet gekoppeld aan de organisatie; 

• De inzet van de beroepskrachten in relatie tot het aantal kinderen (beroepskracht-kindratio) is 

niet altijd volgens de rekenregels van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 

 

Veiligheid en gezondheid 

• De houder handelt in de praktijk niet conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid; 

• Niet beschreven is hoe de houder er zorg voor draagt dat het beleid veiligheid- en gezondheid 

wordt gevormd, wordt geïmplementeerd binnen het kindcentrum, hoe dit beleid vervolgens 

wordt geëvalueerd en hoe het tenslotte wordt geactualiseerd; 

• Niet beschreven is waar beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiairs en 

vrijwilligers het actuele beleid veiligheid- en gezondheid en de evaluaties kunnen vinden. 

 

De toelichting op de bevindingen kunt u teruglezen 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 

De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
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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 specifiek voor deze kinderopvanglocatie. 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat een concrete beschrijving van de wijze waarop invulling wordt 

gegeven aan aspecten van verantwoorde dagopvang, 

 

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

het pedagogisch beleid.  

 

Uit de observatie van de praktijk blijkt dat de beroepskrachten handelen conform het pedagogisch 

beleidsplan. 

 

Conclusie 

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

Pedagogische praktijk 

De houder dient zorg te dragen voor verantwoorde kinderopvang. Aan de hand van observaties van 

de pedagogische praktijk en interviews met beroepskrachten, de houder en de pedagogisch coach 

is beoordeeld of verantwoorde opvang wordt geboden. Hierna zijn enkele voorbeelden beschreven 

waarop dit oordeel is gebaseerd. 

 

Bij de observatie van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het 

Veldinstrument observatie kindercentrum (januari 2015). Dit veldinstrument bevat voor elke 

voorwaarde indicatoren. Deze indicatoren worden gebruikt bij het beschrijven van de pedagogische 

praktijk. 

 

De observatie van de pedagogische praktijk heeft plaatsgevonden op dinsdagmiddag 30 juni 2020 

van 15.30 uur tot 17.00 uur . Gedurende deze middag zijn de volgende activiteiten waargenomen: 

• ontvangst (21) kinderen van de Springplank  

• tafelmoment 

• activiteit: koekjes bakken en knutselen voor kinderen onder de 7 jaar, wraps maken voor 

kinderen van 7 jaar en ouder 

• buiten spelen 
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Van 29 juni t/m 3 juli is het feestweek bij BSO onder de Pannen. Niet alleen de kinderen van de 

BSO de Boomhut nemen hier aan deel, maar ook de kinderen van BSO Onder de Pannen gevestigd 

aan de St-Elisabethstraat in Vught. Deze BSO is gehuisvest in de aula van basisschool De 

Springplank. Omdat deze week de musical wordt opgevoerd in de aula van de school, kunnen de 

kinderen van deze BSO daar niet terecht. Ouders zijn ervan op de hoogte gebracht dat de kinderen 

op een andere locatie worden opgevangen.  

  

Ter verduidelijking van de beoordeelde pedagogische praktijk volgt hieronder een 

beschrijving van de observatie die door de toezichthouder is waargenomen: 

 

 

Emotionele veiligheid 

De beroepskrachten hebben gesprekjes met kinderen waarbij beiden bijdragen aan de voortgang 

en inhoud van het gesprek (dialoog). Zij sluiten meestal op passende wijze aan op de situatie en/of 

de vraag van een kind. Er is verbaal en non-verbaal contact.  

Bijvoorbeeld: 

Kinderen vertellen zichtbaar enthousiast wat ze op school hebben meegemaakt. De 

beroepskrachten luisteren naar hun verhaal en reageren zichtbaar enthousiast op de kinderen. 

 

Het welbevinden van de kinderen is goed. De meeste kinderen zijn ontspannen. 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..                                                                                                                     

Bijvoorbeeld: 

De 7- groep gaat deze middag koekjes bakken. De groep bestaat uit 36 kinderen. De vier 

beroepskrachten besluiten dat de groep erg groot is en 11 kinderen gaan samen met één 

beroepskracht in de hal een knutselactiviteit doen. De kinderen hebben het zichtbaar naar hun zin; 

ze lachen met elkaar en hebben gesprekjes aan tafel met elkaar en met de beroepskracht.  

In de groepsruimte blijven nog 25 kinderen over, verdeeld over twee tafels. De kinderen zijn 

zichtbaar druk en uitgelaten; er wordt hard geroepen en gelachen. Er zijn geen voorbereidingen 

getroffen voor de bakactiviteit met de kinderen. Het bloem moet nog gehaald worden en ook een 

mixer blijkt niet aanwezig en wordt door een andere beroepskracht gebracht. Ondertussen worden 

de kinderen zichtbaar steeds drukker; ze roepen hard, ze zitten aan elkaar, ze wiebelen op hun 

stoel en duwen elkaar eraf.  De beroepskrachten zijn druk bezig met het treffen van 

voorbereidingen voor het koekjes bakken. Er wordt niet tegen de groep als geheel gesproken, 

maar tegen individuele kinderen. Hierdoor blijft de groep druk en rumoerig. Als er na een kwartier 

wachten nog geen deeg is voor het bakken van de koekjes, grijpt één beroepskracht in. Ze gaat 

voor de twee tafels staan en zegt tegen de kinderen: "Wat hebben we allemaal nodig om koekjes 

te bakken?" De kinderen reageren direct op de beroepskracht en roepen: "bloem, suiker, boter..." 

De beroepskracht vraagt vervolgens aan de kinderen: "En waar moet je koekjes in bakken?" Een 

kind reageert: "In een pan."  

De beroepskracht leest vervolgens het recept voor aan de kinderen. Ondertussen is een andere 

beroepskracht nog bezig met het samenvoegen van de ingrediënten voor het koekjesdeeg.  Ze 

geeft de bak met de ingrediënten aan één van de kinderen en zegt: "Dit mag je kneden tot een 

bol".  

Een uur na aankomst is het koekjesdeeg gereed en kunnen de kinderen starten met het vormen 

van de koekjes. Ondanks het lange wachten is het welbevinden van de kinderen zichtbaar goed; ze 

hebben plezier met elkaar en hebben gesprekjes met elkaar en met de beroepskrachten. 

Aandachtspunt hierbij is dat activiteiten met grote groepen kinderen beter kunnen worden 

voorbereid, zodat het geduld van de kinderen niet te lang op de proef wordt gesteld. 
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Persoonlijke competentie 

De beroepskrachten en de kinderen waarderen elkaars aanwezigheid door samen te praten, naar 

elkaar te luisteren, plezier te maken, ervaringen te delen. Ieders inbreng draagt bij aan de 

wederzijdse relatie en interactie. Kinderen delen hun ervaringen en emoties graag met (één van) 

de beroepskrachten. 

Bijvoorbeeld: 

De 7+ groep gaat deze middag Mexicaanse wraps maken. Ze bevinden zich met 17 kinderen in een 

andere ruimte binnen de school. De ruimte is groter en er bevinden zich minder kinderen waardoor 

er zichtbaar meer rust heerst dan in de drukke 7- groep. Er zijn twee beroepskrachten aanwezig. 

De meeste kinderen werken zichtbaar geconcentreerd aan het vullen van de wraps. Als ze klaar 

zijn gaan de kinderen samen met de beroepskracht een spelletje doen, zakdoekje leggen. De 

kinderen hebben zichtbaar plezier, ze lachen en praten met elkaar.  

 

Er is (binnen en buiten) voldoende spelmateriaal voor de verschillende ontwikkelingsgebieden. Er is 

gesloten en open spelmateriaal waar kinderen mee kunnen ontdekken en fantaseren. Er zijn 

(enkele) specifieke speelhoeken/-gebieden (bv computerhok, bouwmateriaalhoek, werkplaats met 

gereedschap). 

Bijvoorbeeld: 

Na de activiteiten wordt er buiten gespeeld op de ruime speelplaats. Enkele kinderen zijn aan het 

voetballen, anderen vermaken zich bij de speeltoestellen op het schoolplein.  

 

Sociale competentie 

De beroepskrachten zetten gerichte activiteiten en materialen in om kinderen te laten 

samenspelen. Op passende wijze (zonder verstoren) wijzen zij kinderen op elkaars mogelijkheden. 

De groep als geheel wordt benut voor gezamenlijke ervaringen (rituelen, groepsgesprek, imitatie). 

Bijvoorbeeld: 

Van 29 juni tot en met 3 juli vindt er een feestweek plaats bij Onder de Pannen. Er zijn deze week 

diverse activiteiten gepland voor de kinderen van de BSO. Op maandag gaan de kinderen bv. Tie 

dye T-shirts maken en op woensdag staat er een Afrikaans dans op het programma. De 

beroepskrachten leggen uit aan de kinderen welke activiteit er voor vandaag op het programma 

staat. De kinderen reageren zichtbaar enthousiast; ze praten en lachen druk met elkaar en met de 

beroepskrachten.  

 

Conclusie 

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

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Houder) 

• Interview (Beroepskrachten en pedagogisch coach) 

• Observatie(s) (Op de BSO groepen 7- en 7+ op dinsdagmiddag 30 juni van 15.30 uur tot 

17.00 uur.) 

• Informatiemateriaal voor ouders 

• Pedagogisch beleidsplan (Buitenschoolse opvang Onder de Pannen, versie 2020, toegestuurd 

d.d. 24 juni 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 

 

Tijdens de inspectie op dinsdag 30 juni blijkt dat één beroepskracht niet is geregistreerd in het 

Personenregister Kinderopvang en door de houder niet gekoppeld is aan de organisatie. 

 

Daarnaast zijn vier beroepskrachten wel geregistreerd in Personenregister Kinderopvang, maar 

door de houder niet gekoppeld aan de organisatie. 

 

Een persoon mag pas werkzaam zijn in de kinderopvang na inschrijving in het Personenregister 

kinderopvang en na koppeling met de houder. De betreffende beroepskrachten worden zowel 

ingezet op het kinderdagverblijf als op de BSO.  

 

De niet in het Personenregister Kinderopvang geregistreerde persoon is door de houder per direct 

naar huis gestuurd. Zij was op de dag van de inspectie werkzaam op het kinderdagverblijf. Er is 

een nieuwe VOG aangevraagd. Pas na inschrijving in het Personenregister Kinderopvang en na 

koppeling met de houder mag deze persoon haar werkzaamheden hervatten. 

De houder toont op 7 juli aan dat de betreffende beroepskracht op 4 juli is ingeschreven in het 

Personenregister Kinderopvang en op 6 juli gekoppeld is aan de organisatie.  

 

De overige vier beroepskrachten zijn op de dag van de inspectie door de houder gekoppeld aan de 

organisatie. 

 

Conclusie 

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

zijn. Personen mogen pas na inschrijving in het Personenregister Kinderopvang en na koppeling 

met de houder werkzaam zijn in de kinderopvang. 

 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 

voldaan:  

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; 
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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. 

(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 

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 en van beleidsmedewerker door één 

persoon uitgevoerd. Deze persoon beschikt over een passende opleiding zoals opgenomen in de 

meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 

  

Uit het interview met de houder en met de pedagogisch coach blijkt dat er voor dit jaar een plan 

opgesteld is over de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker.   

  

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 

 

Op het moment van de inspectie was de bezetting bij de BSO als volgt: 53 kinderen en 6 

beroepskrachten. 

 

Uit een steekproef van de aanwezigheidslijsten en personeelsroosters van 15 juni 2020 tot en met 

26 juni 2020, blijkt dat de inzet van de beroepskrachten in relatie tot het aantal kinderen 

(beroepskracht-kindratio) niet altijd volgens de rekenregels van het Besluit kwaliteit kinderopvang, 

bijlage 1, onderdeel b, tabel 2 wordt uitgevoerd. 
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 Naam  

groep 

Leeftijd 

kinderen 

Aantal  

kinderen 

Ingezette  

Beroeps 

krachten  

Benodigde  

beroepskrachten 

Voldoet 

ja/nee  

15-06-20 Basisgroep 1 4-12 21 1 2  nee 

16-06-20 Basisgroep 1 4-12 17 1 2 nee 

17-06-20 Basisgroep 2 4-12 4 0 1 nee 

18-06-20 Basisgroep 1 4-12 13 1 2 nee 

18-06-20 Basisgroep 3 4-12 15 1 2 nee 

26-06-20 Basisgroep 1 4-12 21 1 2 nee 

23-06-20 Basisgroep 1 4-12 20 1 2 nee 

24-06-20 Basisgroep 2 4-12 3 0 1 nee 

25-06-20 Basisgroep 3 4-12 18 1 2 nee 

26-06-20 Basisgroep 2 4-12 1 0 1 nee 

 

 

Uit de aanwezigheidslijsten en personeelsroosters van 15 juni 2020 tot en met 26 juni 2020 blijkt 

verder dat er locatie breed voldoende beroepskrachten worden ingezet. Het is echter niet 

toegestaan om locatie breed te plannen. De buitenschoolse opvang vindt plaats in basisgroepen, 

waarbij iedere basisgroep een maximale groepsgrootte heeft en een minimaal aantal in te zetten 

beroepskrachten per basisgroep. 

 

Conclusie 

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

zijn. 

 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 

voldaan:  

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 dient het totale aantal fulltime-equivalent (fte) beroepskrachten (inclusief 

de flexwerkers) die werkzaam zijn bij de houder (op peildatum 1 januari) vast te stellen. 

  

Volgens de houder waren er in 2019 in totaal 15 fte beroepskrachten werkzaam bij de vier locaties 

Onder de Pannen. Op 1 januari 2020 was dit 12,6  fte. 

  

De houder bepaalt de minimale ureninzet aan de hand van de volgende formule: (50 uur x het 

aantal kindercentra) + (10 uur x aantal fte pedagogisch medewerkers (inclusief flexwerkers)). 
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De gemaakte berekening van dit jaar is ingezien. De som van de minimale 

ureninzet pedagogisch beleidsmedewerker (PBM) is door de houder op de juiste wijze toegepast.  

  

  

Urenverdeling pedagogisch beleidsmedewerker (PBM) 

De toezichthouder heeft op deze locatie gesproken met beroepskrachten, de houder en 

pedagogisch coach en heeft daarnaast diverse documenten ingezien (zie bronnen voor specificatie). 

Zowel het beleidsdeel als de pedagogisch coaching wordt bij Onder de Pannen binnen één functie 

uitgevoerd.   

  

Uit de gesprekken en documenten blijkt dat de urenverdeling voldoet aan de wettelijke eisen:  

• De urenverdeling is jaarlijks, schriftelijk en per kindercentrum vastgesteld; 

• De houder heeft deze urenverdeling inzichtelijk gemaakt voor beroepskrachten en ouders;  

• De houder heeft in de urenverdeling duidelijk onderscheid gemaakt tussen de ureninzet 

beleidsvoornemens en de ureninzet coaching uren; 

• Iedere beroepskracht kan jaarlijks coaching ontvangen in de uitvoering van de 

werkzaamheden. Coaching heeft met name plaatsgevonden door middel van coaching-on-the-

job, zowel individueel als per groep. 

  

Coaching ontvangen 

Uit de documenten en gesprekken blijkt dat de beroepskrachten van deze locatie coaching hebben 

ontvangen en dat het aannemelijk is, dat zij dat ook in de toekomst zullen ontvangen. 

  

Conclusie 

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

 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

In het pedagogisch beleidsplan staat het volgende beschreven: 

 

" De basisgroepen bestaan uit maximaal 20 kinderen per groep in de leeftijd van 4 tot 13 jaar, in 

totaal dus 3 groepen. We hebben gekozen voor verticale groepen, omdat het merendeel van de 

kinderen niet ouder is dan 7 jaar. Per basisgroep zal er 1 of 2 pedagogisch medewerkers zijn, soms 

aangevuld met een stagiaire. Het maximale aantal kinderen wat per dag bij de BSO speelt is 60 

kinderen, verdeeld over de 3 basisgroepen." 

 

De opgevraagde roosters tonen aan dat er sprake is van drie basisgroepen genaamd basisgroep 1, 

2 en 3.  

De kinderen zijn verdeeld over deze drie basisgroepen. In basisgroep 1 staan op maandag 15 juni 

en op maandag 22 juni,  21 kinderen ingepland. In basisgroep 2 en 3 staan maximaal 20 kinderen 

ingepland.   

Ten tijde van de inspectie is er een feestweek gepland. Naast de kinderen van BSO de Boomhut 

zijn er ook kinderen van BSO de Springplank aanwezig. In de praktijk zijn de basisgroepen 

hierdoor niet beoordeeld.  

 

Op het kindercentrum wordt gewerkt met een vast team van beroepskrachten. De beroepskrachten 

werken gedurende de week volgens een vast rooster. De houder heeft een dusdanig 

personeelsbeleid dat, bij ziekte, vakantie en verlof, vaste (inval) beroepskrachten worden ingezet. 
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Mentorschap 

Alle kinderen hebben een mentor toegewezen gekregen die de ontwikkeling van de kinderen volgt. 

Wanneer een kind nieuw start bij de BSO op 4-jarige leeftijd, dan krijgen de ouders een brief mee 

waarin vermeld wordt wie de mentor van het kind is. Bij kinderen boven de 7 jaar, die nieuw 

starten op de BSO wordt erna een aantal weken gevraagd wie zij graag als mentor willen. Dit 

krijgen zij dan ook via een brief mee naar huis zodat de ouders ook op de hoogte zijn.  

Door het volgen van de ontwikkeling van het kind sluiten pedagogisch medewerk(st)ers aan op de 

individuele behoeften van een kind. Tevens wordt door overleg met ouders afgestemd hoe aan 

wensen en behoeften van het kind tegemoet kan worden gekomen. De combinatie van 

ontwikkelingsgericht werken en de inzet van een mentor maakt dat belangrijke 

ontwikkelingsstappen en mogelijke achterstanden, worden gevolgd en indien nodig tijdig 

gesignaleerd. 

 

 

Conclusie 

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

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Houder) 

• Interview (Beroepskrachten en pedagogisch coach) 

• Observatie(s) (Op de BSO groepen 7- en 7+ op dinsdagmiddag 30 juni van 15.30 uur tot 

17.00 uur.) 

• Personenregister Kinderopvang 

• Website (http://www.kinderopvangonderdepannen.net  (bezocht op 25 juni 2020).) 

• Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 

• Presentielijsten (15 juni 2020 tot en met 26 juni 2020) 

• Personeelsrooster (15 juni 2020 tot en met 26 juni 2020) 

• Pedagogisch beleidsplan (Buitenschoolse opvang Onder de Pannen, versie 2020, toegestuurd 

d.d. 24 juni 2020;) 
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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. Het beleid bestaat uit: 

 

• Veiligheid- en gezondheid Kinderopvang Onder de Pannen B.V.  

• Diverse protocollen 

 

Uit interviews met de beroepskrachten , de houder en de pedagogisch coach blijkt dat de houder er 

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

voor ouders inzichtelijk op de website. Het beleid is voor beroepskrachten in te zien, via de ipad op 

de groep en via inloggegevens thuis. 

 

Cyclisch proces  

  

De houder dient te beschrijven hoe hij er zorg voor draagt dat het actuele veiligheid- en 

gezondheid en de evaluaties daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, beroepskrachten in 

opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders.  Deze beschrijving ontbreekt in het beleid veiligheid- en 

gezondheid. Het volgende is beschreven in het huidige beleid: 

 

"Nieuwe beroepskrachten worden op de hoogte gesteld van het veiligheids-  en gezondheidsplan 

voor aanvang van hun werkzaamheden. Dit wordt afgetekend op de checklist ‘stukken van nieuwe 

beroepskracht’. De beroepskracht krijgt uitleg omtrent protocollen, checklists en het plan van  de 

collega-beroepskracht waar hij of zij aan wordt gekoppeld. Hier wordt ook voor getekend. Ouders 

kunnen op onze website het veiligheids- en beleidsplan lezen. Tijdens het intakegesprek is er 

ruimte voor eventuele vragen." 

 

Niet beschreven is waar beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers 

het actuele beleid veiligheid- en gezondheid en de evaluaties kunnen vinden.  

 

Ook dient de houder te beschrijven hoe hij er zorg voor draagt dat het veiligheid- en 

gezondheidsbeleid samen met de beroepskrachten een continu proces is van het vormen van 

beleid, implementeren, evalueren en actualiseren. Deze omschrijving ontbreekt in het beleid 

veiligheid- en gezondheid. Het volgende is beschreven in het huidige beleid: 

"Het implementatie- en evaluatieplan is bijgevoegd als bijlage. Hier is voor gekozen omdat dit 

regelmatig aangepast dient te worden aan de actuele stand van zaken." 
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In dit evaluatieplan wordt een opsomming gegeven van een aantal aftekenlijsten waaronder 

bijvoorbeeld schoonmaakrooster, dag-routine, binnen-/buitenklimaat.  

 

Niet beschreven is hoe de houder er zorg voor draagt dat het beleid veiligheid- en gezondheid 

wordt gevormd, wordt geïmplementeerd binnen het kindcentrum, hoe dit beleid vervolgens wordt 

geëvalueerd en hoe het tenslotte wordt geactualiseerd.  

 

Plan van aanpak 

De houder beschrijft in het beleid veiligheid- en gezondheid de grote risico's binnen het 

kindcentrum en de te maatregelen indien deze risico's zich toch voordoen. 

Hierbij wordt in het beleid verwezen naar meerdere protocollen. 

Periodiek vindt een teamoverleg plaats waar dit beleid of een onderdeel hiervan wordt besproken. 

Er is een groepsapp gemaakt specifiek voor het melden van veiligheidsrisico's op locatie, zodat 

direct actie kan worden genomen wanneer er zich veiligheidsrisico's voordoen. De beheerder van 

deze app is de houder.  

 

 

Veiligheids- en gezondheidsrisico's in de praktijk. 

Op basis van een steekproef uit de praktijk met betrekking tot de continue screening, blijkt dat de 

houder in de praktijk niet handelt volgens het veiligheids- en gezondheidsbeleid: 

 

Verklaring omtrent gedrag 

In het veiligheids- en gezondheidsplan staat het volgende beschreven: "Alle beroepskrachten, 

stagiaires en vaste vrijwilligers zijn in het bezit van een geldige VOG en bevinden zich in de 

continue screening. Dit wordt vóór aanvang van de werkzaamheden aangevraagd en 

gecontroleerd. Medewerkers, stagiaires en vrijwilligers die wel hun VOG hebben aangevraagd maar 

deze nog niet binnen hebben kunnen nog niet starten met hun werkzaamheden." 

Dit komt niet overeen met de praktijk. Eén beroepskracht staat niet ingeschreven in het 

Personenregister Kinderopvang en is wel werkzaam op de groep. (zie item 3.1 Verklaring omtrent 

het gedrag en personenregister kinderopvang). 

 

Persoonsregister 

In het veiligheids- en gezondheidsplan staat het volgende beschreven: "Iedere beroepskracht, 

stagiair of vrijwilliger/derde die meer dan een half uur per drie maanden aanwezig is op de 

vestiging dient gekoppeld aan het personenregister kinderopvang te worden. Deze koppeling vindt 

plaats vóór aanvang van de werkzaamheden en/of activiteiten." 

Dit komt niet overeen met de praktijk. Vijf beroepskrachten zijn niet gekoppeld aan de organisatie 

voor aanvang van de werkzaamheden. (zie item 3.1 Verklaring omtrent het gedrag en 

personenregister kinderopvang). 

 

Achterwacht 

Het beleid beschrijft de wijze waarop de achterwacht is geregeld. De houder waarborgt dit door  

 

Eerste hulp aan kinderen 

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

Voor de steekproef is het personeelsrooster over de periode 15 juni 2020 tot en met 26 juni 2020 

opgevraagd 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. 

 

Conclusie 

De houder voldoet niet aan alle getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing 

zijn. 
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De volgende overtredingen zijn geconstateerd: 

• De houder handelt in de praktijk niet volgens het veiligheids- en gezondheidsbeleid; 

• Niet beschreven is waar beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiairs en 

vrijwilligers het actuele beleid veiligheid- en gezondheid en de evaluaties kunnen vinden.; 

• Niet beschreven is hoe de houder er zorg voor draagt dat het beleid veiligheid- en gezondheid 

wordt gevormd, wordt geïmplementeerd binnen het kindcentrum, hoe dit beleid vervolgens 

wordt geëvalueerd en hoe het tenslotte wordt geactualiseerd. 

 

 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 

voldaan:  

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) 

 

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 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) 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Houder) 

• Interview (Beroepskrachten en pedagogisch coach) 

• Observatie(s) (Op de BSO groepen 7- en 7+ op dinsdagmiddag 30 juni van 15.30 uur tot 

17.00 uur.) 

• EHBO-certificaten 

• Beleid veiligheid- en gezondheid (d.d. 24 juni 2020 versie 1.3) 

• Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (Protocol kindermishandeling en 

grensoverschrijdend gedrag voor de kinderopvang versie juni 2018) 

• Pedagogisch beleidsplan (Buitenschoolse opvang Onder de Pannen, versie 2020, toegestuurd 

d.d. 24 juni 2020;) 

• Notulen teamoverleg (26-11-2019, 04-02-2020, 26-05-2020) 
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Ouderrecht 

 

De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 

 

De houder moet ouders informeren over een aantal onderwerpen, zoals: het pedagogisch beleid, 

de groepsgrootte, het aantal beroepskrachten per groep, de opleidingseisen van beroepskrachten, 

het veiligheids- en gezondheidsbeleid en de klachtenregeling. Ouders hebben adviesrecht over een 

aantal onderwerpen binnen de opvang. 

De houder laat de ouders en het personeel weten waar zij het inspectierapport kunnen vinden. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 

gelezen en/of besproken is.   

 Informatie 

De houder informeert de ouders door middel van informatie op de website (o.a. pedagogisch 

beleidsplan, beleid veiligheid- en gezondheid), nieuwbrieven, intakegesprekken. 

Ouders worden voldoende geïnformeerd over de verplichte onderdelen: 

• het te voeren beleid; 

• het inspectierapport; Het nader onderzoek van januari 2020 is niet geplaatst op de website. 

Wel het laatste jaarlijks onderzoek van 2019.  

• de geschillencommissie; 

• de inzet van het aantal beroepskrachten en de tijden waarop hiervan wordt afgeweken. 

 

Conclusie 

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

 

Oudercommissie 

De houder heeft een oudercommissie ingesteld, die bestaat uit 6 leden. Er is een concreet en 

toetsbaar regelement vastgesteld voor de oudercommissie opgesteld. De gestelde voorwaarden 

zijn passend bij de aan dit document gestelde kwaliteitseisen. 

Afgelopen jaar heeft de houder de oudercommissie advies gevraagd over: 

• Tarieven voor 2020 

• Communicatie naar ouders m.b.t. Covid-19   

• Beleid veiligheid- en gezondheid 

• Enkele protocollen 

  

Conclusie 

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

Klachten en geschillen 

De houder is aangesloten bij een door de minister van Justitie en Veiligheid erkende 

geschillencommissie per 02-02-2016 

 

De houder heeft een interne klachtenregeling opgesteld en schriftelijk vastgelegd in een document 

klachtenregeling inzichtelijk op de website van de houder.  

Daarin staat vermeld dat de houder: 

• de klacht zorgvuldig onderzoekt; 

• de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling; 

• de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk afhandelt; 

• de klacht uiterlijk zes weken na indiening afhandelt; 

• de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt; 
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• in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn 

gerealiseerd. 

 

Gezien het afgelopen jaar geen officiële klachten zijn gemeld, is geen klachtenjaarverslag vereist. 

 

Conclusie 

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

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Houder) 

• Interview (Beroepskrachten en pedagogisch coach) 

• Landelijk Register Kinderopvang (geraadpleegd 25 juni 2020) 

• Reglement oudercommissie (huishoudelijk regelement oudercommissie toegestuurd d.d. 26-

06-2020) 

• Website (http://www.kinderopvangonderdepannen.net  (bezocht op 25 juni 2020).) 

• Nieuwsbrieven (april 2020 en mei 2020) 

• Overzicht samenstelling oudercommissie (Op de website bezocht d.d. 25 juni 2020) 

• Pedagogisch beleidsplan (Buitenschoolse opvang Onder de Pannen, versie 2020, toegestuurd 

d.d. 24 juni 2020;) 

• Notulen teamoverleg (26-11-2019, 04-02-2020, 26-05-2020) 

• Klachtenregeling (Op de website bezocht d.d. 25 juni 2020) 

• Jaarverslag klachten (Geschilvrij brief d.d. 29-05-2020) 

• Aansluiting geschillencommissie (Per 02-02-2016) 

• Vragenlijst oudercommissie ingevuld retour gestuurd d.d. 8 juli 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) 

 

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) 

 
 

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 



 

19 van 26 

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 30-06-2020 

Kinderopvang Onder de Pannen BV te Vught 

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. 

(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 
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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) 

 
 

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) 

 

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 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) 

 

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 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. 
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(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, 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) 

 

Ouderrecht 

 

Informatie 

De houder van een kindercentrum informeert de ouders en eenieder die daarom verzoekt over het 

te voeren beleid zoals beschreven in artikel 1.48d tot en met 1.57d van de wet. 

(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum informeert ouders en personeel over het inspectierapport door 

het zo spoedig mogelijk na ontvangst op de eigen website te plaatsen op een gemakkelijk vindbare 

plaats. Indien geen website aanwezig is legt de houder een afschrift van het inspectierapport ter 

inzage op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats. 

(art 1.54 lid 2 en 3 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum brengt de mogelijkheid om geschillen aan de 

geschillencommissie voor te leggen op passende wijze onder de aandacht van de ouders. 

(art 1.57c lid 2 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum informeert de ouders nadrukkelijk over 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 

inzet van het minimaal aantal beroepskrachten op grond van de beroepskracht-kindratio. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Oudercommissie 

De houder van een kindercentrum heeft voor de oudercommissie, tenzij er op grond van artikel 

1.58, tweede lid geen oudercommissie is ingesteld, zes maanden na registratie een reglement 

oudercommissie vastgesteld. 

(art 1.46 lid 2, 1.58 lid 2 en 1.59 lid 1 Wet kinderopvang) 

 

Het reglement voor de oudercommissie omvat in ieder geval regels omtrent: 

- het aantal leden; 

- de wijze waarop de leden worden gekozen; 

- de zittingsduur van de leden. 

(art 1.59 lid 2 Wet kinderopvang) 

 

Het reglement voor de oudercommissie bevat geen regels omtrent de werkwijze van de 

oudercommissie. 

(art 1.59 lid 3 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum wijzigt het reglement voor de oudercommissie na instemming 

van de oudercommissie. 

(art 1.59 lid 5 Wet kinderopvang) 

 

Er is, zes maanden na registratie, een oudercommissie ingesteld die tot taak heeft de houder van 

een kindercentrum te adviseren over de onderwerpen in artikel 1.60 van de Wet kinderopvang. 

 
 

OF 

 

De verplichting tot het instellen van een oudercommissie geldt niet omdat het een kindercentrum 

betreft waar maximaal 50 kinderen worden opgevangen en de houder van een kindercentrum zich 

aantoonbaar voldoende heeft ingespannen om een oudercommissie in te stellen. 

(art 1.58 lid 1 en 2 Wet kinderopvang) 

 

Personen werkzaam bij het kindercentrum zijn geen lid van de oudercommissie. 

(art 1.58 lid 5 Wet kinderopvang) 

 

De leden van de oudercommissie worden gekozen uit en door de ouders van wie de kinderen in het 

kindercentrum worden opgevangen. 

(art 1.58 lid 4 Wet kinderopvang) 

 

De oudercommissie bepaalt haar eigen werkwijze. 

(art 1.58 lid 6 Wet kinderopvang) 

 

Als er conform artikel 1.58 tweede lid geen oudercommissie is ingesteld, betrekt de houder van 

een kindercentrum de ouders aantoonbaar voldoende op een andere wijze bij: 

- de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan artikel 1.50, eerste lid; 

- het pedagogisch beleid dat wordt gevoerd;  

- voedingsaangelegenheden van algemene aard; 

- het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid of gezondheid; 

- openingstijden; 

- het beleid met betrekking tot het aanbieden van voorschoolse educatie; 

- de vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten;  

- wijziging van de prijs van kinderopvang. 

Ook blijft de houder ouders de gelegenheid bieden om deel te nemen aan een oudercommissie. 

(art 1.58 lid 2 en 3 en 1.60 lid 1 Wet kinderopvang) 
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Klachten en geschillen 

De houder van een kindercentrum treft een regeling voor de afhandeling van klachten over: 

- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouder of kind; 

- de overeenkomst tussen de houder en de ouder. 

(art 1.57b lid 1 Wet kinderopvang) 

 

De regeling is schriftelijk vastgelegd en voorziet erin dat de ouder de klacht schriftelijk bij de 

houder van een kindercentrum indient en dat de houder:  

- de klacht zorgvuldig onderzoekt; 

- de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling; 

- de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk afhandelt; 

- de klacht, uiterlijk zes weken na indiening bij de houder, afhandelt; 

- de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt; 

- in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn 

gerealiseerd. 

(art 1.57b lid 2 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum brengt de klachtenregeling ten behoeve van ouders en 

wijzigingen daarvan op een passende wijze onder de aandacht van ouders en handelt 

overeenkomstig deze klachtenregeling. 

(art 1.57b lid 3 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat, indien een jaarverslag klachten vereist 

is omdat er in het betreffende jaar klachten bij de houder zijn ingediend, over elk kalenderjaar in 

het eerstvolgende kalenderjaar voor 1 juni een jaarverslag klachten wordt opgesteld. In het 

jaarverslag wordt ten minste opgenomen: 

- een beknopte beschrijving van de klachtenregeling:  

- informatie over de wijze waarop ouders zijn geïnformeerd over de klachtenregeling; 

- het aantal en de aard van de behandelde klachten per locatie; 

- de strekking van de oordelen en de aard van de getroffen maatregelen; 

- het aantal en de aard van de door de geschillencommissie behandelde geschillen, betreffende 

ouders of de oudercommissie.  

Het jaarverslag is niet herleidbaar tot natuurlijke personen tenzij het de houder zelf betreft en 

bevat geen adresgegevens, uitgezonderd het kindercentrum dat is gevestigd op het woonadres van 

de houder die een natuurlijke persoon is. 

(art 1.57b lid 2 onder e en f, 4, 5, 6 en 9 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum zendt, indien een jaarverslag klachten vereist is omdat er in het 

betreffende jaar klachten bij de houder zijn ingediend, het jaarverslag klachten voor 1 juni van het 

daaropvolgende kalenderjaar aan de toezichthouder en brengt het verslag gelijktijdig op passende 

wijze onder de aandacht van de ouders. 

(art 1.57b lid 8 en 9 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang voor 

het behandelen van: 

a. geschillen tussen houder en ouder over: 

   - een gedraging van de houder van een kindercentrum of bij de houder werkzame personen 

jegens ouder of kind;  

   - de overeenkomst tussen de houder en de ouder. 

b. geschillen tussen houder en oudercommissie over de toepassing en uitvoering van het wettelijk 

adviesrecht. 

(art 1.57b, 1.57c lid 1 en 1.60 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Kinderopvang Onder de Pannen BV 

Website : http://www.kinderopvangonderdepannen.net 

Vestigingsnummer KvK : 000007573138 

Aantal kindplaatsen : 60 

Gegevens houder 

Naam houder : Kinderopvang Onder de Pannen BV 

Adres houder : Van Sasse van Ysseltstr 2 

Postcode en plaats : 5262 HV Vught 

KvK nummer : 54942934 

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 :  M. de Kort  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Vught 

Adres : Postbus 10100 

Postcode en plaats : 5260 GA VUGHT 

Planning 

Datum inspectie : 30-06-2020 

Opstellen concept inspectierapport : 09-07-2020 

Zienswijze houder : 12-08-2020 

Vaststelling inspectierapport : 13-08-2020 

Verzenden inspectierapport naar houder : 13-08-2020 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 13-08-2020 

Openbaar maken inspectierapport : 03-09-2020 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

 

Hierbij mijn zienswijze op het rapport van BSO Brabantlaan: 

• Iedereen die werkzaam is bij Kinderopvang Onder de Pannen heeft een geldig VOG. Doordat 

degene die verantwoordelijk was voor het koppelen van de VOG aan het Persoonsregister niet 

meer werkzaam is bij Kinderopvang Onder de Pannen, is dit per ongeluk vergeten. Van één 

persoon kon het VOG niet meer gekoppeld worden, van de andere personen is dit dezelfde dag 

nog gebeurd. Er zijn dus geen onveilige situaties ontstaan, maar is de koppeling per ongeluk 

vergeten. 

• Wij werken met een systeem waarbij de kinderen gekoppeld worden per school en niet per 

stamgroep. Zo wordt voorkomen dat een kind vergeten wordt bij het ophalen van school om 

naar de BSO te gaan. In het verleden is wel gewerkt met de standaard basisgroepen, daardoor 

moesten de kinderen over worden geschreven om zo een lijst te krijgen op welke school welk 

kind opgehaald moest worden. Dit werkte fouten in de hand, waardoor het is voor gekomen 

dat een kind niet werd opgehaald. Dit heeft enorme inpakt op het kind, de ouders en de 

verantwoordelijke pedagogisch medewerk(st)er. Dat is de reden dat wij voor deze methode 

hebben gekozen. Als de kinderen opgehaald worden van school en op de BSO aanwezig zijn, 

worden zij ingedeeld in de stamgroepen waarbij het leidster kindratio wel wordt toegepast. Er 

staan dus NOOIT te weinig pedagogisch medewerk(st)ers ten opzichte van het aantal 

kinderen, wat ook is aangegeven in het rapport. Wij zijn in gesprek met Irosa, leverancier voor 

het ouderportaal, hoe wij dit kunnen oplossen. 

• Cyclus Proces: We hebben wel degelijk een cyclus proces, waar wij ons aanhouden. Alle 

beroepskrachten, stagiaires en personeel in opleiding worden betrokken bij het opstellen van 

het veiligheids- en gezondheidsbeleid en het up to date houden van de protocollen. Dit doen 

we door middel van het schema status veligheids- en gezondheidsbeleid en protocollen. Dit 

wordt voortaan bijgevoegd bij elk veiligheid- en gezondheidsbeleid. Via deze methode werken 

wij al ruim een jaar! Echter is dit niet toegevoegd in de veiligheids-en gezondheidsbeleid 

omdat het anders nog meer pagina’s dik zou worden, wat de leesbaarheid van het geheel net 

bevordert. Daarom kiezen wij ervoor het nu als bijlage mee te sturen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Rob Sterke 

Eigenaar Kinderopvang Onder de Pannen 

 

 

 

 

 

 


