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Het onderzoek
Onderzoeksopzet

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang. Het betreft
een onaangekondigd incidenteel onderzoek.

Beschouwing
Algemeen
Buitenschoolse opvang (BSO) de Droomtuin is gevestigd in de plaats Cromvoirt in de gemeente
Vught. De BSO is gevestigd op de bovenverdieping van een pand aan de St,-Lambertusstraat. De
BSO heeft twee speelruimtes ter beschikking voor de opvang van maximaal 14 kinderen in de
leeftijd van 4-12 jaar. De buitenschoolse opvang heeft geen eigen aangrenzende buitenruimte.
Voor het buitenspelen maakt de buitenschoolse opvang gebruik van het direct naast het gebouw
gelegen voetbalveld of de buitenruimte van de, op ongeveer 200 meter afstand
gelegen, basisschool aan de overkant van de weg. In hetzelfde pand is kinderdagverblijf de
Droomtuin op de begane grond gevestigd. De Droomtuin heeft een tweede vestiging in de
nabijgelegen basisschool (de Leydraad). In de basisschool wordt uitsluitend dagopvang geboden.
Inspectiegeschiedenis locatie Kerkweg
•
Jaarlijks onderzoek 18 oktober 2016. Er worden twee overtredingen geconstateerd met
betrekking tot de inrichting van de binnenruimte en het pedagogisch beleid.
•
Jaarlijks onderzoek 6 april 2017. Er heeft overleg en overreding plaatsgevonden tussen de
houder en de toezichthouder. De interne klachtenregeling en het reglement van de
oudercommissie voldoen niet aan de wettelijke eisen. Na overleg en overreding voldoen de
documenten aan de wettelijke eisen.
•
Jaarlijks onderzoek 31 mei 2018. Er zijn overtredingen geconstateerd in de domeinen
Pedagogisch klimaat en Veiligheid en gezondheid.
•
Onderzoek voor registratie in verband met verhuizing 9 oktober 2018. De houder heeft een
aanvraag voor verhuizing ingediend bij de gemeente Vught. Het betreft een verhuizing van de
opvang in de basisschool naar een in de nabijheid van de school gelegen pand aan de St.Lambertusstraat. Er worden overtredingen geconstateerd in het pedagogisch beleidsplan en
het veiligheids- en gezondheidsbeleid. Na overleg en overreding voldoet de houder aan de
getoetste voorwaarden. De toezichthouder adviseert de gemeente Vught de BSO met 14
kindplaatsen te registreren in het Landelijk Register Kinderopvang.
•
Jaarlijks onderzoek 6 juni 2019. Er worden overtredingen geconstateerd in het veiligheidsen gezondheidsbeleid en de inrichting van de accommodatie.
Huidig onderzoek
Op maandag 4 november 2019 heeft er een onaangekondigd incidenteel onderzoek plaatsgevonden
bij buitenschoolse opvang de Droomtuin. De reden voor het onderzoek zijn signalen die zijn
ontvangen over de geboden kwaliteit van opvang bij buitenschoolse opvang de Droomtuin.
In dit onderzoek ligt de nadruk op de onderdelen die betrekking hebben op de ontvangen signalen
en op de overtredingen die tijdens het onderzoek van 6 juni 2019 zijn geconstateerd. De volgende
onderdelen zijn nader bekeken:
•
Personeel en groepen
•
Veiligheid- en gezondheidsbeleid
•
Accommodatie
•
Ouderrecht
Lopende het onderzoek heeft de toezichthouder de locatie meerdere keren bezocht (4 , 7 en 11
november 2019). Er hebben interviews plaatsgevonden met de aanwezige beroepskrachten en de
houder.
Aanvullende informatie cq. documenten zijn opgevraagd bij de houder van buitenschoolse opvang
de Droomtuin.
Conclusie
Uit het huidige onderzoek is gebleken dat de houder niet voldoet aan alle getoetste voorwaarden.
Er worden overtredingen geconstateerd in de onderdelen Personeel en groepen, Veiligheid en
gezondheid, Accommodatie en Ouderrecht.
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De toelichting op de bevindingen van de toezichthouder 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

Personeel en groepen
Binnen personeel en groepen worden de volgende onderdelen beoordeeld:
•
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
•
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen
•
Aantal beroepskrachten
•
Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Per onderdeel volgt een beschrijving van de bevindingen van de toezichthouder en vervolgens
wordt een oordeel gegeven op basis van de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang.
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
De beroepskrachten van buitenschoolse opvang de Droomtuin zijn allen ingeschreven in het
personenregister kinderopvang met een geldige verklaring omtrent het gedrag en door de houder
gekoppeld aan de organisatie.
Conclusie
De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn.
Opleidingseisen
De diploma's van de beroepskrachten van deze locatie zijn ingezien.
Zij beschikken over een passend diploma overeenkomstig de actuele cao kinderopvang.
Conclusie
De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseis die binnen dit onderdeel van toepassing is.
Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
Uit een steekproef van de aanwezigheidslijsten en het personeelsrooster blijkt dat er onvoldoende
beroepskrachten worden ingezet in relatie tot het aantal kinderen op 21 oktober 2019
(beroepskracht-kindratio).
Datum
21
oktober
2019

Naam
groep
BSO de
Droomtuin

Aantal
kinderen
19

Leeftijd
kinderen
4 tot 10
jaar

Ingezette
beroepskrachten
1

Benodigde
beroepskrachten
2

Voldoet
wel/niet
niet

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)
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Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Buitenschoolse opvang de Droomtuin biedt opvang aan één basisgroep. BSO de Droomtuin staat in
het landelijk register kinderopvang geregistreerd voor de opvang van maximaal 14 kinderen.
Conclusie
De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseis die binnen dit onderdeel van toepassing is.
Gebruikte bronnen
•
•
•
•
•
•
•
•

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
Interview (beroepskracht)
Observatie(s) (maandag 4 november, donderdag 7 november en maandag 11 november 2019)
Personen Register Kinderopvang
Diploma(s)/kwalificatie(s) beroepskrachten
Presentielijsten (oktober en november 2019)
Personeelsrooster (oktober en november 2019)
Pedagogisch beleidsplan

Veiligheid en gezondheid
Binnen veiligheid en gezondheid is het volgende onderdeel beoordeeld:
•
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
Per onderdeel volgt een beschrijving van de bevindingen van de toezichthouder en vervolgens
wordt een oordeel gegeven op basis van de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang.
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
Beleid
De houder heeft een veiligheids- en gezondheidsbeleid opgesteld voor locatie de Droomtuin aan de
St.-Lambertusstraat. De houder heeft één veiligheids- en gezondheidsbeleid opgesteld voor zowel
het kinderdagverblijf als de buitenschoolse opvang. De houder heeft in het beleid geen duidelijk
onderscheid gemaakt in de risico's die gelden voor de buitenschoolse opvang en de risico's die
gelden voor het kinderdagverblijf. Hierdoor is er geen duidelijk overzicht beschikbaar van
de risico's die enkel gelden voor de buitenschoolse opvang. Het beleid is niet compleet en
onvoldoende geactualiseerd. In het beleid staan bijvoorbeeld afspraken beschreven over het
gebruik van het grasveld naast het gebouw waar de Droomtuin is gevestigd. De beroepskracht
vertelt dat zij hier vrijwel nooit meer spelen. De kinderen van de buitenschoolse opvang spelen op
het schoolplein van de school aan de overkant van de straat. De risico's van het gebruik van deze
ruimte zijn niet opgenomen in het veiligheids- en gezondheidsbeleid.
De voornaamste risico's met grote gevolgen voor grensoverschrijdend gedrag en de gezondheid
van de kinderen staan beschreven. Uit het interview met de houder blijkt dat de houder naast het
veiligheids- en gezondheidsbeleid meerdere protocollen heeft opgesteld. Vanuit het veiligheids- en
gezondheidsbeleid is voor de meeste protocollen geen verwijzing opgenomen. Hierdoor vormt het
veiligheids- en gezondheidsbeleid geen cyclisch geheel.
Handelswijzen
De houder vermeldt dat er bij calamiteiten een beroepskracht met kinderEHBO wordt ingezet. De
vaste beroepskracht van de BSO heeft geen geldig kinderEHBO diploma en staat bij de
aanwezigheid van 11 of minder kinderen alleen op de groep.
Cyclisch proces
In het beleid staat het volgende beschreven ten aanzien van het cyclisch proces:
'Onze beleidscyclus starten we met een uitgebreide risico-inventarisatie. Tijdens een teamoverleg
bepalen we welke medewerkers op welke onderwerpen nog wat verbeteringen kunnen aanbrengen
en gedurende welke periode hieraan wordt gewerkt. Zo is het hele team betrokken bij de
inventarisatie. Dit wordt opgeschreven in de notulen en wordt regelmatig geëvalueerd tijdens team
overleggen. Op basis van de evaluaties wordt het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid
bijgesteld...Wanneer alle inventarisaties binnen zijn, wordt het beleidsplan Veiligheid en
Gezondheid, zo nodig, aangepast. Deze inventarisatie wordt minimaal 3 keer per jaar uitgevoerd.
Dit in de week voorafgaand aan het teamoverleg dat wij het beleidsplan veiligheid en gezondheid
gaan bespreken.'
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Uit het interview met de beroepskracht blijkt dat er geen risico-inventarisaties zijn uitgevoerd. De
beroepskracht vertelt dat veiligheidsrisico's die door hen worden gemeld aan de houder, niet leiden
tot aanpassingen in het beleid of tot direct handelen. Zo heeft de beroepskracht bijvoorbeeld
aangegeven dat het hekje boven aan de trap moeizaam open gaat (dit is niet wenselijk bij
eventuele ontruiming van het pand) en dat het hekje onderaan de trap naar de BSO moeilijk sluit
waardoor het vaak open staat.
Eerste hulp aan kinderen
Uit het onderzoek blijkt dat de houder er onvoldoende zorg voor draagt dat gedurende de opvang
ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan
kinderen. De vaste beroepskracht is niet gekwalificeerd voor het verlenen van eerste hulp aan
kinderen volgens de in de Regeling Wet kinderopvang gestelde regels. Deze beroepskracht staat
alleen op de groep bij de aanwezigheid van 10 of minder kinderen en gaat ook met de kinderen
buiten het pand spelen (grasveld en de buitenruimte van de school). In het veiligheids- en
gezondheidsbeleid is een overzicht opgenomen met personeelsleden die beschikken over een
certificaat voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen. De lijst is niet geactualiseerd. Er worden
personeelsleden genoemd die niet meer in dienst zijn bij de Droomtuin. Tevens wordt vermeld dat
de Droomtuin het belangrijk vindt dat iedereen getraind is voor het verlenen van eerste hulp aan
kinderen. Meerdere personeelsleden beschikken niet over een (geldig) certificaat voor het verlenen
van eerste hulp aan kinderen.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de momenten dat er geen beroepskracht aanwezig was
met een geldig kinder EHBO certificaat.
datum
3 oktober 2019
24 oktober 2019
31 oktober 2019

Tijd
17:00-18:00 uur
14:30-18:00 uur
17:30-18:00 uur

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 heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de
veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder
draagt er zorg voor dat er in de buitenschoolse opvang conform het veiligheids- en
gezondheidsbeleid wordt gehandeld.
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)
De houder of voorgenomen houder van een kindercentrum stelt het veiligheids- en
gezondheidsbeleid schriftelijk vast en verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder
evalueert, en indien nodig actualiseert, het veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden
na opening van het kindercentrum. Daarna houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid
actueel.
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de
houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid
samen met de beroepskrachten een continu proces is van het vormen van beleid, implementeren,
evalueren en actualiseren.
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder a Besluit kwaliteit
kinderopvang)
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een 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)
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
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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)
Gebruikte bronnen
•
•
•
•
•
•
•

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
Interview (beroepskracht)
Observatie(s) (maandag 4 november, donderdag 7 november en maandag 11 november 2019)
EHBO certificaten
Beleid veiligheid- en gezondheid (Beleidsplan veiligheid en gezondheid de Droomtuin, St.
Lambertusstraat, versie mei 2019)
Notulen teamoverleg (28-02-2019, 11-04-2019, 21-05-2019, 04-07-2019 en 09-10-2019)
Calamiteitenprotocol kdv de Droomtuin, versie 26 juni 2019

Accommodatie
Binnen accommodatie zijn de volgende onderdelen beoordeeld:
•
Beschikbare speeloppervlakte binnen
•
Passend ingerichte binnen- en buitenruimtes
Per onderdeel volgt een beschrijving van de bevindingen van de toezichthouder en vervolgens
wordt een oordeel gegeven op basis van de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang.
Eisen aan ruimtes
Inrichting binnenruimte maandag 4 november 2019
De buitenschoolse opvang beschikt over twee speelruimtes op de eerste verdieping van het
gebouw.
•
Een ruimte met een speeloppervlakte van 12 m². Deze ruimte is bedoeld voor kinderen die
rustig willen spelen of een boekje lezen. Er zijn boekjes en er is een (lounge)bank. Verder
staan er enkele kasten met knutselmateriaal en bakken met bouwmaterialen.
•
Een ruimte met een speeloppervlakte van 37 m². Deze ruimte heeft een tafel waaraan gegeten
en gedronken kan worden en gebruikt kan worden om spelletjes te spelen en te knutselen. In
deze ruimte is een televisiehoek gecreëerd met grote bank. Tegen de wand staat een klein
keukenblokje en een garage met autootjes.
Bij de indeling en inrichting van de speelruimtes is te weinig rekening gehouden met de jongste
kinderen van de BSO. Het keukenblokje is niet ingericht en maakt geen onderdeel uit van een
speelhoek. De televisiehoek beslaat een groot deel van de groepsruimte en biedt weinig
spelmogelijkheden.
Inrichting binnenruimte maandag 11 november 2019
Tijdens de inspectie op 11 november 2019 heeft de houder de inrichting van de grootste
groepsruimte aangepast. De televisiehoek is verwijderd. De huishoek beslaat nu een groter deel
van de ruimte en is voorzien van passend spelmateriaal. Naast de grote tafel is ruimte gecreëerd
om met constructiemateriaal te spelen. Deze ruimte is beperkt omdat dit ook de ruimte is om naar
de tafel of naar de huishoek te lopen.
De buitenschoolse opvang beschikt over 49 m² binnenspeelruimte (12 m² en 37 m²). Er kunnen
maximaal 14 kinderen worden opgevangen. De houder staat voor de opvang van maximaal 14
kinderen geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang. Uit de presentielijsten en uit
interview met de beroepskracht en de houder blijkt dat er op meerdere dagen meer dan 14
kinderen worden opgevangen.
Voorbeeld:
Maandag 21 oktober: 19 kinderen
Maandag 28 oktober 16 kinderen
De toezichthouder is op 7 november met de houder in gesprek gegaan en heeft de situatie
betreffende het opvangen van meer dan 14 kinderen besproken. Ook is bij de houder onder de
aandacht gebracht dat er voor maandag 11 november 2019 wederom meer dan 14 kinderen staan
gepland. De houder heeft in het gesprek aangegeven ervoor te zorgen dat het maximum aantal
kinderen niet meer boven de 14 kinderen uit komt.
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Tijdens het bezoek van de toezichthouder op 11 november 2019 worden er 13 kinderen
opgevangen op de buitenschoolse opvang.
Conclusie
Buitenschoolse opvang de Droomtuin beschikt na het aanpassen van de speelruimtes over een
passende inrichting. Aandachtspunt is een beter afgeschermde bouwhoek te creëren zodat
kinderen ongestoord met constructiemateriaal kunnen spelen.
De buitenschoolse opvang beschikt niet over voldoende, passend ingerichte speelruimte om meer
dan 14 kinderen op te vangen.
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is
voldaan:
De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden
opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en
de leeftijd van de op te vangen kinderen.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Een kindercentrum beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum
aanwezig kind.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Gebruikte bronnen
•
•
•
•

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
Interview (beroepskracht)
Observatie(s) (maandag 4 november, donderdag 7 november en maandag 11 november 2019)
Inspectierapport 9 oktober 2018

Ouderrecht
Binnen ouderrecht is het volgende onderdeel beoordeeld:
•
Informatie.
Onderstaand volgt een beschrijving van de bevindingen van de toezichthouder en vervolgens wordt
een oordeel gegeven op basis van de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang.
Informatie
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. Het inspectierapport van 6 juni 2019 is niet inzichtelijk op de website van de houder. De
link op de website van de Droomtuin verwijst naar het rapport van 6 april 2017.
Conclusie
De houder voldoet niet aan de getoetste kwaliteitseis die binnen dit onderdeel van toepassing is.
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is
voldaan:
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)
Gebruikte bronnen
•

Website (www.kinderdagverblijf-dedroomtuin.nl)
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Overzicht getoetste inspectie-items
Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn:
a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum;
b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een
uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een
onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden
opgevangen;
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder exploiteert en waar
kinderen worden opgevangen;
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over
de kinderen die worden opgevangen;
e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd
hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn
of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres.
Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e
ingeschreven in het personenregister kinderopvang.
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang)
De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling met de in artikel 1.50 derde lid van
de wet genoemde personen inclusief hemzelf.
(art 1.48d 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 1.50 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)
Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
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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)
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)

Veiligheid en gezondheid
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de
veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder
draagt er zorg voor dat er in de buitenschoolse opvang conform het veiligheids- en
gezondheidsbeleid wordt gehandeld.
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)
De houder of voorgenomen houder van een kindercentrum stelt het veiligheids- en
gezondheidsbeleid schriftelijk vast en verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder
evalueert, en indien nodig actualiseert, het veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden
na opening van het kindercentrum. Daarna houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid
actueel.
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de
houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid
samen met de beroepskrachten een continu proces is van het vormen van beleid, implementeren,
evalueren en actualiseren.
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder a Besluit kwaliteit
kinderopvang)
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een 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)
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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)

Accommodatie
Eisen aan ruimtes
De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden
opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en
de leeftijd van de op te vangen kinderen.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Een kindercentrum beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum
aanwezig kind.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Ouderrecht
Informatie
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)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Vestigingsnummer KvK
Aantal kindplaatsen

Gegevens houder

Naam houder
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

:
:
:
:

BSO de Droomtuin
http://www.kinderdagverblijf-dedroomtuin.nl
000027686809
14

: Nicole Antoinette van Thull van Hal
: 58342087
: Ja

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Onderzoek uitgevoerd door

:
:
:
:
:

GGD Hart voor Brabant
Postbus 3024
5003DA Tilburg
088-3686845
B van Dommelen

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

Planning

Datum inspectie
Opstellen concept inspectierapport
Zienswijze houder
Vaststelling inspectierapport
Verzenden inspectierapport naar houder
Verzenden inspectierapport naar
gemeente
Openbaar maken inspectierapport

: Vught
: Postbus 10100
: 5260GA VUGHT

:
:
:
:
:
:

04-11-2019
21-11-2019
05-12-2019
06-12-2019
06-12-2019
06-12-2019

: 27-12-2019
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
Inmiddels zijn de meeste overtredingen opgelost.
De BSO heeft maximaal 14 kinderen per dag.
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