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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 1 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een aangekondigd onderzoek voor registratie. 

 

Beschouwing 

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

buitenschoolse opvang en de relevante inspectiegeschiedenis, volgen de bevindingen op 

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

uitgewerkt. 

 

Aanvraag 

Buitenschoolse opvang (bso) In 't Park heeft op 5 augustus 2021 een aanvraag ingediend voor 

opname van een buitenschoolse opvang (bso) in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).  De 

aanvraag is ingediend voor 22 kindplaatsen. 

 

De opvang zal plaatsvinden in één basisgroep: 

• bso In 't Park met maximaal 22 kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. 

 

Buitenschoolse opvang In ‘t Park is op 24 augustus 2020 gestart bij de tijdelijke locatie van 

basisschool ’t Schrijverke.  Met ingang van het nieuwe schooljaar 2021-2022 wil bso In 't Park 

gaan verhuizen naar de nieuwe locatie van basisschool ’t Schrijverke te Herpen. 

 

Huidig onderzoek 

Op 19 augustus 2021 is een aangekondigd onderzoek voor registratie uitgevoerd. Tijdens dit 

onderzoek zijn alle voorwaarden die op deze buitenschoolse opvang van toepassing zijn en voor 

aanvang van de exploitatie getoetst kunnen worden, beoordeeld. 

 

Kwaliteitseisen die direct betrekking hebben op de uitvoering in de praktijk kunnen in dit stadium 

nog niet volledig worden onderzocht. Er is gekeken of de houder kan aantonen dat hij 

redelijkerwijs zal gaan voldoen aan de gestelde voorwaarden. 

 

In dit onderzoek zijn diverse voorwaarden binnen onderstaande domeinen onderzocht: 

• registratie, wijzigingen en naleving handhaving 

• pedagogisch klimaat 

• personeel en groepen 

• veiligheid en gezondheid 

• accommodatie 

 

De beoordeling is tot stand gekomen op basis van de documenten die door de houder zijn 

overlegd, het locatiebezoek en het interview met de houder op de te openen locatie. Tijdens het 

locatiebezoek zijn alle ruimten die gebruikt zullen worden, zowel binnen als buiten, bekeken. 

 

Bevindingen 

Naar aanleiding van het onderzoek verwacht de toezichthouder dat de exploitatie redelijkerwijs kan 

plaatsvinden in overeenstemming met de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang. 

 

Conclusie 
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De bso voldoet aan alle relevante kwaliteitseisen die tijdens dit onderzoek zijn beoordeeld. Op 

basis van dit onderzoek adviseert de toezichthouder de gemeente om deze opvanglocatie op te 

nemen in het LRK met maximaal 22 kindplaatsen. 

 

 

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. 

 

NB. De bevindingen van dit onderzoek staan los van de gebruikersvergunning (die de brandweer 

met betrekking tot de brandveiligheid afgeeft) en de vergunningen die de bouw- en woningtoezicht 

met betrekking tot het bouwbesluit afgeven. 

 

Advies aan College van B&W 

Opnemen in het landelijk register kinderopvang. 
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Observaties en bevindingen 

Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen covid-19 en 

ouderparticipatieopvang 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

Een houder mag geen kindercentrum starten voordat de GGD een inspectieonderzoek heeft 

uitgevoerd. Als de gemeente besluit dat de houder mag starten, komt de locatie in het Landelijk 

Register Kinderopvang. Wanneer er wijzigingen zijn, is de houder verplicht om deze door te geven. 

 

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

gelezen en/of besproken is.    

Registratie 

Uit dit onderzoek is gebleken dat de buitenschoolse opvang nog niet in exploitatie is genomen. Op 

basis van het onderzoek voor registratie, dat op 19 augustus 2021 is uitgevoerd door de GGD Hart 

voor Brabant, blijkt dat de houder aan alle getoetste kwaliteitseisen uit de Wet Kinderopvang 

voldoet of hier redelijkerwijs aan zal gaan voldoen bij exploitatie. De houder wil per 6 september 

2021 beginnen met de exploitatie. 

 

Conclusie  

De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseis die binnen dit onderdeel van toepassing is. 
 

Gebruikte bronnen 

• Aanvraag Exploitatie (5 augustus 2021) 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (19 augustus 2021) 
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Pedagogisch klimaat 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder 

duidelijk hoe hij/zij 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 de houder onderwerpen zoals de indeling 

en grootte van de groepen. 

 

De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch 

beleid. 

 

Van de beoordeelde eisen staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.   

Pedagogisch beleid 

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan opgesteld. 

 

De voorwaarde: 'werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroep' is in het 

pedagogisch beleid voldoende concreet beschreven. 

 

 

Conclusie 

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

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (19 augustus 2021) 

• Pedagogisch beleidsplan (augustus 2021) 
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Personeel en groepen 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

Binnen de buitenschoolse opvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste 

basisgroepen. 

 

De houder en elke beroepskracht moet ingeschreven staan in het Personenregister Kinderopvang.  

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De houder beschikt over een verklaring omtrent het gedrag. De verklaring omtrent het gedrag is 

niet ouder dan twee jaar bij het indienen van de aanvraag tot exploitatie.  

 

De houder, beroepskrachten, pedagogisch beleidsmedewerker, stagiaires en vrijwilligers die zullen 

starten/ al gestart zijn op de buitenschoolse opvang zijn opgenomen in het personenregister en 

zijn door de houder gekoppeld. 

 

 

Conclusie 

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

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Op bso In 't Park zullen de kinderen worden opgevangen in één vaste basisgroep van maximaal 22 

kinderen in de leeftijd van 4 - 12 jaar. 

 

 

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

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

dusdanig personeelsbeleid opgesteld dat, bij ziekte, vakantie en verlof, vaste (inval) 

beroepskrachten zullen worden ingezet.  

 

 

Conclusie 

De houder voldoet redelijkerwijs aan de wettelijke kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van 

toepassing zijn. De daadwerkelijke uitvoering van het beleid zal tijdens het volgende onderzoek 

worden beoordeeld. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (19 augustus 2021) 

• Personenregister Kinderopvang 

• Pedagogisch beleidsplan (augustus 2021) 

• Landelijk register kinderopvang 
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Veiligheid en gezondheid 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

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/zij 

doet om risico’s klein te houden en hoe beroepskrachten handelen als er toch iets gebeurt. En de 

houder besteedt aandacht aan het risico op grensoverschrijdend gedrag. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat 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: 

• veiligheids en gezondheidsbeleid 

• diverse protocollen 

 

Beleid 

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

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

risico’s zich voordoen. 

De werkzaamheden voor de buitenruimte zijn op het moment van de inspectie nog niet afgerond. 

De houder heeft verklaart dat het beleid, indien nodig na afronding van de werkzaamheden, wordt 

aangepast.  

 

 

Veiligheids- en gezondheidsrisico's in de praktijk. 

Er zijn in de praktijk, op het moment van inspectie, geen risico's geconstateerd. 

 

Conclusie 

De houder kan aantonen dat er redelijkerwijs aan de kwaliteitseisen die voor dit onderdeel gelden 

zal worden voldaan na aanvang van exploitatie. De daadwerkelijke uitvoering van het beleid zal 

tijdens het volgende onderzoek worden beoordeeld. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (19 augustus 2021) 

• Observatie(s) (19 augustus) 

• Beleid veiligheid- en gezondheid (augustus 2021) 
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Accommodatie 
 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De binnenruimte en de buitenruimte moeten groot genoeg zijn. Ook zijn de ruimtes voor de 

kinderen veilig en toegankelijk. De inrichting van de ruimtes stimuleert de kinderen om te spelen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Eisen aan ruimtes 

Binnenspeelruimte  

De buitenschoolse opvang beschikt over twee groepsruimtes, te weten (volgens de door de houder 

verstrekte plattegrond): 

 

 

Groepsruimte Naam ruimte + 

(aantal m² 

binnenruimte) 

Aantal 

kindplaatsen 

Bruto m² 

binnenruimte per 

kind 

Voldoet 

wel/niet 

1 17,84    

2 60,3 = in totaal 78,14 22 3,5 wel 

 

 

Voor de berekening van het bruto m2 binnenspeelruimte is de volgende formule gebruikt: aantal 

m2 binnenruimte/maximaal aantal kinderen. Per kind is er minimaal 3,5 m2 binnenspeelruimte 

nodig. Bij het berekenen van de bruto binnenspeelruimte is rekening gehouden met eventuele 

noodroutes. 

 

De groepsruimte is veilig in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen 

kinderen. De tweede (wat kleinere) ruimte zal gebruikt gaan worden als 'chillruimte'.  

Tijdens het onderzoek is de groepsruimte nog niet volledig ingericht. De houder verklaart dat het 

speelgoed/ materiaal van de huidige bso groep gebruikt gaat worden. 

Bij het eerst volgende onderzoek zal de inrichting opnieuw meegenomen worden. 

 

Buitenspeelruimte 

De oppervlakte van de buitenruimte is niet opgemeten, maar zichtbaar is dat er voldoende 

buitenspeelruimte beschikbaar is. De bso gaat onder andere gebruik maken van de buitenruimte 

van de basisschool. 

 

Op moment van inspectie is deze buitenruimte echter nog niet volledig klaar. Bij het eerst volgende 

onderzoek wordt de buitenspeelruimte opnieuw meegenomen.   

 

Conclusie  

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

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (19 augustus 2021) 

• Observatie(s) (19 augustus) 

• Plattegrond 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen covid-19 en 

ouderparticipatieopvang 

 

Registratie 

Een kindercentrum wordt niet in exploitatie genomen voordat een onderzoek heeft plaatsgevonden, 

waaruit blijkt dat de exploitatie redelijkerwijs zal plaatsvinden in overeenstemming met de 

daarvoor gestelde regels. 

(art 1.45 lid 3 Wet kinderopvang) 

 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

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) 

 

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 participerende ouder; 

c. 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; 

d. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 

opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen worden opgevangen; 

e. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 

de kinderen die worden opgevangen; 

f. 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 f 

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) 

 
 

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. 
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(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 

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, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 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, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder c Besluit kwaliteit 

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) 

 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum 

aanwezig kind. De buitenspeelruimte is bij voorkeur aangrenzend aan het kindercentrum. In het 

geval een buitenspeelruimte niet aangrenzend is, is deze gelegen in de directe nabijheid van het 

kindercentrum en voor kinderen toegankelijk en veilig bereikbaar. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : BSO In 't Park 

Aantal kindplaatsen : 22 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Maria Petronella Ardina Gremmen 

Website : www.kinderopvangopdeboerderij.nl 

KvK nummer : 17126446 

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 :  B. van der  Lee 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Oss 

Adres : Postbus 5 

Postcode en plaats : 5340 BA OSS 

 

Planning 

Datum inspectie : 19-08-2021 

Opstellen concept inspectierapport : 24-08-2021 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 25-08-2021 

Verzenden inspectierapport naar houder : 25-08-2021 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 25-08-2021 

Openbaar maken inspectierapport : 15-09-2021 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

 

De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen. 

 

 

 

 

 

 

 


