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Het onderzoek 

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

Beschouwing 
Horizon is een onderdeel van de Kinderopvanggroep gevestigd in Tilburg. Horizon kinderopvang 
biedt al 25 jaar kinderopvang in Valkenswaard en Dommelen. Horizon is begonnen in 1984 met 

opvang voor kinderen van 0-4 jaar. Sinds 1997 bieden zij ook buitenschoolse opvang (BSO) van 4-
13 jaar. Horizon biedt in gemeente Valkenswaard op 3 locaties dagopvang aan en op 5 locaties 
BSO. Daarnaast wordt er ook voorschoolse opvang (VSO) en tussenschoolse opvang (TSO) 
aangeboden. De VSO vindt plaats op de BSO locaties Schepelweijen, Agnetendal, Haagstraatplein 
en Pionier. 
 
Per 01-04 -2019 heeft er een bestuurlijke overname plaatsgevonden waarbij de 

Kinderopvanggroep, stichting Peuterdorp ( in Valkenswaard en Cranendonck) heeft overgenomen.  
  

BSO Haagstraatplein heeft vanaf juni 2013 haar intrek genomen in de vrij gekomen speelruimten 
in basisschool de Zonnewijzer (gehuisvest aan de andere zijde in hetzelfde pand). Deze ruimten 
zijn gerestyled volgens de interieurstijl van Horizon: huiselijke sfeer door robuuste houten 
meubels, sfeervolle lampen en de inrichting met themakamers en een atelier en een grote open 
keuken. Bij BSO Haagstraatplein wordt gewerkt met thema's. 

De kinderen zijn afkomstig van de basisscholen Windroos, de Dorenhagen, de Smelen en de 
SBO Zonnewijzer. Op woensdag en vrijdag worden de BSO kinderen van 4 BSO locaties in 
Valkenswaard opgevangen op de locatie Haagstraatplein. 
  
Inspectiegeschiedenis 
Het kindercentrum wordt jaarlijks onaangekondigd bezocht door de GGD. Onderstaand staan de 

inspectieonderzoeken beschreven vanaf 2017. 
 

Datum 
soort 
inspectie 

Bevindingen 

Jaarlijkse 
inspectie 

2017 

Tijdens de inspectie is er één overtreding geconstateerd ten aanzien van het 
instellen van een oudercommissie. Verder wordt er volledig voldaan aan de 

getoetste voorwaarden vanuit de Wet Kinderopvang.  

Jaarlijkse 
inspectie   

juni 2018 

Tijdens deze inspectie is geconstateerd dat de getoetste inspectie-items volledig 
voldoen aan de Wet kinderopvang. 

Jaarlijkse 
inspectie  
01-06-2019 

Tijdens deze inspectie is geconstateerd dat de getoetste inspectie-voorwaarden niet 
volledig voldoen aan de Wet kinderopvang. Er is een overtreding geconstateerd ten 
aanzien van één item van het domein pedagogisch klimaat (Pedagogisch beleid) en 
één item van het domein Personeel en groepen (beroepskracht kindratio). Tijdens 
het onderzoek is een herstelaanbod gedaan voor voorschriften die niet nageleefd 

werden. Na het herstelaanbod wordt er voldaan aan alle getoetste voorwaarden 
vanuit de Wet Kinderopvang.  

 
 
Huidige inspectie 

Op dinsdag 11 februari 2020 is er een onaangekondigd inspectiebezoek gebracht aan de BSO 
Haagstraatplein in Valkenswaard. 
In dit inspectierapport zijn niet alle items beoordeeld, omdat er sprake is van een zogeheten 

risicogestuurd toezicht. Met behulp van het model risicoprofiel zijn de inspectieactiviteiten bepaald. 
Deze inspectieactiviteiten richten zich primair op de kwaliteit van de dagelijkse praktijk en het 
domein Personeel en Groepen en Accommodatie. Tijdens de inspectie waren er 4 beroepskrachten, 
1 stagiaire en 42 kinderen aanwezig. 

 
Conclusie 
De getoetste inspectie-voorwaarden voldoen na herstelaanbod aan de Wet kinderopvang. 
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Herstelaanbod 
Tijdens het onderzoek is een herstelaanbod gedaan voor voorschriften die niet nageleefd werden. 

Dit betreft het volgende domein: Personeel en groepen. 
 
In het rapport wordt dit verder toegelicht onder het betreffende domein. 
 

Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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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 

Er is geconstateerd dat de getoetste voorwaarde van het item ‘Pedagogisch beleid’ voldoet aan de 
gestelde eisen. 

 
Horizon hanteert een algemeen pedagogisch beleidsplan, waarin het binnen de organisatie 
geldende beleid verwoord is. Daarnaast hanteert elke locatie zijn eigen pedagogisch werkplan met 
het locatie gebonden beleid.  
 
Op basis van de inspectie blijkt, dat de houder ervoor zorgt dat er in de praktijk conform het 
pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 

 

Binnen de voorwaarde ‘pedagogische praktijk’ is terug te lezen op welke wijze de houder er zorg 
voor draagt dat er verantwoorde buitenschoolse opvang wordt geboden conform aan de 
werkwijze/visie zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan. 

Pedagogische praktijk 

Tijdens de inspectie wordt de waargenomen praktijk beoordeeld. De toezichthouder toetst 
of de praktijk overeenkomt met het pedagogisch beleidsplan en de vier pedagogische doelen in het 
kader van het bieden van verantwoorde buitenschoolse opvang (Besluit kwaliteit buitenschoolse 
opvang, art. 11.) 
  
Op basis van de inspectie is geconstateerd dat aan deze voorwaarden wordt voldaan. Onderstaand 
volgt een praktijkvoorbeeld gekoppeld aan het pedagogisch beleidsplan. 

  
Citaat 1: 
'Wij bieden emotionele veiligheid door te zorgen voor een goede sfeer, o.a. door interesse tonen, 
humor, zorgen voor elkaar, positief kijken, luisteren en oogcontact maken. Maar ook door duidelijk 
en consequent te zijn, uitleg te geven, kinderen serieus te nemen en bij een afspraak of huisregel 

te betrekken. We zijn eerlijk en bieden structuur door een vast dagprogramma. We creëren 
momenten van rust in kleine groepjes en maken plezier met activiteiten in een veilige maar wel 

stimulerende omgeving waarbij de vaste groep kan worden los gelaten en in ruimtes en met 
kinderen van andere groepen kan worden gespeeld.' 
 
Praktijk: 
Tijdens de inspectie wordt gezien dat kinderen in de basisgroepen fruit eten en een rustmoment 
hebben. De kinderen weten bij welke beroepskracht ze terecht kunnen. Aan tafel tonen 
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beroepskrachten interesse en wordt er gevraagd hoe de dag op school verlopen is. Hierbij is 
zichtbaar dat de beroepskrachten de bijzonderheden van de kinderen kennen. Er wordt naar elkaar 

geluisterd en de beroepskrachten maken kinderen erop attent om naar elkaar te luisteren. Tevens 
worden kinderen aangesproken om minder luid te praten zodat iedereen elkaar kan verstaan en 
zodat het leuk is voor iedereen. Tijdens dit tafelmoment vraagt de beroepskracht wat de kinderen 

willen doen. Ze kunnen kiezen uit enkele voorbereide activiteiten. Op het bord hangen 
pictogrammen met voorbeelden hiervan. Iedere dag is er een keuze uit 2 activiteiten. Er wordt 
structuur geboden door een vast dagprogramma, kinderen kiezen zelf of ze hieraan deelnemen. 
 
Citaat 2: 
'We stimuleren de persoonlijke ontwikkeling door kinderen te ondersteunen, uit te dagen, 
belangstelling te tonen en complimenten te geven. 

We stimuleren de BSO kinderen door het kind uit te dagen tot klimmen, glijden, rennen, fietsen of 
dansen. We stimuleren kinderen als ze iets nieuws proberen door een gevarieerd en voldoende 
uitdagend aanbod, we geven hen de tijd daarvoor en forceren niets. Door te kijken wat kinderen 
nodig hebben voor hun ontwikkeling bieden we activiteiten aan.' 
 
Praktijk: 

Tijdens de inspectie wordt gezien dat de beroepskrachten kinderen de mogelijkheid bieden om zich 

op een rustig plekje terg te trekken en daar een spel te spelen. Andere kinderen maken zelf met 
gordijnen een poppenkast en nodigen kinderen en beroepskrachten uit om te komen kijken naar de 
voorstelling. Beroepskrachten ondersteunen en stimuleren deze nieuwe initiatieven en geven de 
kinderen geregeld complimenten. De beroepskrachten sluiten aan bij de interesse van de kinderen 
op dat moment. 
 

Tijdens de observatie is gezien dat bovenstaande kenmerkende visie in de praktijk wordt 
uitgevoerd. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (d.d. 11-02-2020 gesprek met de 

locatiemanager) 
• Interview (d.d. 11-02-2020 gesprek met de 4 aanwezige beroepskrachten) 
• Observatie(s) (d.d. 11-02-2020 15.00-16.00u 3 groepen) 
• Pedagogisch werkplan (Haagstraatplein locatiebeleid Horizon 2019 ontvangen op d.d. 13-02-

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 

Er is geconstateerd dat de 2 getoetste voorwaarden van het item ‘Verklaring omtrent het gedrag 
en personenregister kinderopvang’ voldoen aan de gestelde eisen. 
  

De 4 aanwezige beroepskrachten, de locatiemanager, de stagiaires en de pedagogisch 
beleidsmedewerker zijn in bezit van een verklaring omtrent gedrag en staan op een juiste wijze 
ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 
 
De houder heeft er zorg voor gedragen, dat deze personen/beroepskrachten hun werkzaamheden 
kunnen aanvangen na inschrijving en koppeling in het personenregister kinderopvang aan de 
betreffende houder. 

Opleidingseisen 

Er is geconstateerd dat beide voorwaarden van het getoetste item ‘Opleidingseisen’ voldoen aan de 
gestelde eisen. 
  

Tijdens de huidige inspectie zijn de diploma's van de 4 aanwezige beroepskrachten ingezien. 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 
aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
 
Opleidingseisen pedagogisch beleidsmedewerker/coach 
De pedagogisch beleidsmedewerker beschikt over een voor de werkzaamheden passende opleiding 
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk: Sociaal 
pedagogische hulpverlening. 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 

stagiaires 

Er is geconstateerd dat de getoetste voorwaarden van het item ‘Aantal beroepskrachten en eisen 

aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires’ voldoet aan de gestelde eisen. 
  
Tijdens de inspectie is (op basis van steekproeven in week 5 en 6) geconstateerd dat er voldoende 
beroepskrachten aanwezig zijn. Er wordt gebruik gemaakt van de rekentool 1ratio. 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

Er is geconstateerd dat de 2 voorwaarden van het getoetste item ‘Inzet pedagogisch 

beleidsmedewerker’, na herstelaanbod, voldoen aan de gestelde eisen. 
 
Aantal fte werkzame beroepskrachten bij houder 
Het aantal fte werkzame beroepskrachten volgens berekeningen van de houder zijn hieronder in 
een tabel weergegeven: 
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  Aantal FTE beroepskrachten  

1 januari 2019  3,63 

1 januari 2020  8,36 

 
Tijdens de huidige inspectie is geconstateerd dat de houder van BSO Haagstraatplein (KC 
Valkenswaard BV) de minimale ureninzet van de pedagogisch beleidsmedewerker bepaalt, door het 

nemen van de som van (50 uur x het aantal kindercentra) + (10 uur x het aantal fte pedagogisch 
medewerkers). Er wordt gebruik gemaakt van de rekentool 1ratio.nl/rpb. De toezichthouder merkt 
op dat de houder een vergissing in de berekening heeft gemaakt (zie onderstaande overtreding), 
er zijn echter ondanks de vergissing voldoende uren coaching op basis van de FTE beschikbaar. 
 
Daadwerkelijke ureninzet pedagogisch beleidsmedewerker/coach 
KC Valkenswaard BV (onderdeel van de Kinderopvanggroep) exploiteert meer dan één 

kindercentrum. De houder heeft jaarlijks bepaald, de wijze waarop hij het verplichte aantal uren 
waarvoor pedagogisch medewerkers worden ingezet, verdeelt over de verschillende kindcentra. Dit 
overzicht is schriftelijk vastgelegd in het pedagogisch werkplan en inzichtelijk voor 
beroepskrachten en ouders. 
   

De houder heeft de verdeling zodanig vorm gegeven, dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching 
kan ontvangen bij de uitvoering van de werkzaamheden. In 2020 is voor BSO Haagstraatplein één 

pedagogisch coach werkzaam (0,68 fte). Deze coach heeft 7 uur per week t.b.v. coaching op BSO 
Haagstraatplein, daarnaast geeft ze op meerdere locaties van Horizon coaching. Het totaal aantal 
contracturen voldoet hiervoor. 
 
Uit de berekening blijkt dat het aantal daadwerkelijk aangestelde fte pedagogisch 
beleidsmedewerker/coach ruim voldoet aan de minimale benodigde inzet van 2020. De houder 

geeft de verdeling zodanig vorm dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de 
uitvoering van de werkzaamheden. 
 
Overtreding: berekening aantal uren pedagogisch beleidsmedewerker 
De houder heeft het minimaal aantal uren waarvoor de pedagogisch beleidsmedewerker jaarlijks 
wordt ingezet, niet bepaald op grond van de rekenregels in bijlage 2 van het besluit. 
 

Aantal geëxploiteerde kindercentra van de houder 
Tijdens de inspectie constateert de toezichthouder dat het aantal geëxploiteerde kindercentra 

volgens berekeningen van de houder en de gegevens afkomstig uit het LRK,  niet met elkaar 
overeen komen. Deze cijfers zijn hieronder in een tabel weergegeven: 
 

 Aantal geëxploiteerde kindcentra 
volgens de houder 

Aantal geëxploiteerde kindcentra 
volgens het LRK 

1 januari 
2019 

3 4 

1 januari 

2020 

3 4 

 
 
De houder (KV Valkenswaard BV) geeft in een overzicht aan, op teldatum 1 januari 2019 en 2020 
drie kindercentra te exploiteren. Uit registratie-overzichten van het LRK en tijdens het gesprek met 

de locatiemanager op d.d. 03-03-2020, blijkt dat de houder op 1 januari 2019 en 2020 4 
kindercentra exploiteert, namelijk: 
 
• BSO Graspiet; 

• BSO Haagstraatplein; 
• BSO Pionier en 
• Kindercrèche Pionier. 

 
Hierdoor wordt niet geheel voldaan aan de gestelde voorwaarde. 
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Herstelaanbod 
Bovenstaand is op d.d. dinsdag 3 maart 2020 telefonisch besproken met de locatiemanager van 

BSO Haagstraatplein. De locatiemanager wenst gebruik te maken van het herstelaanbod om de 
geconstateerde overtreding binnen de gestelde termijn van 2 weken op te lossen. 
 

Conclusie herstelaanbod 
Op donderdag 12 maart 2020 heeft de locatiemanager de aangepaste juiste berekening (4 locaties 
i.p.v. 3) m.b.t. pedagogisch coach en het aangepaste werkplan BSO Haagstraatplein naar de 
toezichthouder gestuurd. De overtreding is hiermee opgelost. 
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde na 
herstelaanbod, is voldaan: 

 

De houder heeft het minimaal aantal uren waarvoor de pedagogisch beleidsmedewerker jaarlijks 
wordt ingezet, bepaald op grond van de rekenregels in bijlage 2 van het besluit. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 17 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Er is geconstateerd dat de getoetste voorwaarden van het item ‘Stabiliteit van de opvang voor 
kinderen’ voldoen aan de gestelde eisen. 
 
De opvang vindt plaats in vaste basisgroepen.  
 

Basisgroep  Leeftijd  Maximaal aantal kinderen  Aanwezige kinderen  

Groep 1 4-13 jaar 22 17 

Groep 2 4-12 jaar 22 14 

Groep 3 7-12 jaar 22 11 

Groep 4 4-12 jaar 4 gesloten 

 
Een kind maakt gedurende de week gebruik van ten hoogste twee verschillende stamgroep 
ruimtes. 

 
Tijdens de inspectie is geconstateerd dat aan ieder kind een mentor is toegewezen. Tevens is de 
mentor een beroepskracht van het kind en bespreekt de ontwikkeling van het kind periodiek met 
de ouders. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (d.d. 11-02-2020 gesprek met de 
locatiemanager) 

• Interview (d.d. 11-02-2020 gesprek met de 4 aanwezige beroepskrachten) 
• Observatie(s) (d.d. 11-02-2020 15.00-16.00u 3 groepen) 
• Personenregister Kinderopvang (d.d. 18-02-2020 geraadpleegd) 
• Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten (d.d. 13-02-2020 per mail ontvangen) 

• Pedagogisch werkplan (Haagstraatplein locatiebeleid Horizon 2019 ontvangen op d.d. 13-02-
2020) 

• Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) (d.d. 13-02-2020 per mail ontvangen) 
• Overzicht inzet pedagogisch beleidsmedewerker(s) (d.d. 13-02-2020 per mail ontvangen) 
• Berekening PBM door Kinderopvanggroep ontvangen op: d.d. 13-02-2020 
• Nieuwe berekening PBM door Kinderopvanggroep ontvangen op : d.d. 12-03-2020 
• Aangepast pedagogisch werkplan BSO Haagstaatplein ontvangen op: 12-03-2020 
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Accommodatie 
 
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 met een beschrijving van wat er bekeken, 
gelezen en/of besproken is.   
  

Eisen aan ruimtes 

Er is geconstateerd dat de 3 voorwaarden van het getoetste item ‘Eisen aan de ruimtes’ voldoen 
aan de gestelde eisen. 
  
De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de opvang zijn veilig, 

toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te 
vangen kinderen. 

 
De BSO beschikt over verschillende ruimtes, met ieder een eigen functie. Er is divers spelmateriaal 
voor de leeftijden tussen de 4-13 jaar aanwezig.  
 
Het kindercentrum beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte en 3 m² buitenspeelruimte 

per in het kindercentrum aanwezig kind. 
 

Groepsruimte m² 

Bouwhoek 35 m2 

Theater/podium 40 m2 

Keuken 123,5 m2 

Knutselruimte 57,75 

Totaal aantal m² 256,26 

Beschikbare m² per kind 3,6 m2  (bij 70 kindplaatsen) 

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

kindercentrum aanwezig kind. De buitenspeelruimte is aangrenzend aan het gebouw waarin het 

kindercentrum is gevestigd. Er wordt gebruik gemaakt van de verschillende speelterreinen van de 
scholen. Met de locatiemanager is tijdens de inspectie besproken, dat deze buitenruimte te allen 
tijde beschikbaar moet zijn voor de kinderen.  
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (d.d. 11-02-2020 gesprek met de 
locatiemanager) 

• Interview (d.d. 11-02-2020 gesprek met de 4 aanwezige beroepskrachten) 
• Observatie(s) (d.d. 11-02-2020 15.00-16.00u 3 groepen) 
• Pedagogisch werkplan (Haagstraatplein locatiebeleid Horizon 2019 ontvangen op d.d. 13-02-

2020) 

• d.d. 11-02-2020 ruimtes gemeten m.b.v. laserafstandmeter 
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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) 

 

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 
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) 
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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 heeft het minimaal aantal uren waarvoor de pedagogisch beleidsmedewerker jaarlijks 
wordt ingezet, bepaald op grond van de rekenregels in bijlage 2 van 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 
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) 
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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) 

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 Haagstraatplein 

Website : http://www.horizonkinderopvang.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000031814921 
Aantal kindplaatsen : 70 
 

Gegevens houder 
Naam houder : KC  Horizon Valkenswaard B.V. 
Adres houder : Postbus 769 
Postcode en plaats : 5000AT Tilburg 
KvK nummer : 62841211 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Brabant-Zuidoost 
Adres : Postbus 8684 
Postcode en plaats : 5605KR EINDHOVEN 
Telefoonnummer : 088 0031 377 
Onderzoek uitgevoerd door :  Sigrid Seerden 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Valkenswaard 
Adres : Postbus 10100 

Postcode en plaats : 5550GA VALKENSWAARD 
 

Planning 
Datum inspectie : 11-02-2020 
Opstellen concept inspectierapport : 16-03-2020 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 23-03-2020 
Verzenden inspectierapport naar houder : 28-03-2020 
Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 28-03-2020 

Openbaar maken inspectierapport : 13-04-2020 
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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. 

 
 
 

 
 
 

 


