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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. 

Dit jaarlijks onderzoek heeft de toezichthouder uitgevoerd op basis van risicogestuurd toezicht. 

De GGD’en in Nederland werken volgens een model voor risicogestuurd toezicht. Dit doen zij om 

meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken. Uitgebreider onderzoek 

waar nodig, minder uitgebreid waar mogelijk. 

 

Beschouwing 

Buitenschoolse Opvang (BSO) Schepelweyen vormt met de locatie BSO Grasspriet, KC Horizon 

Valkenswaard-Dommelen B.V, onderdeel van de Kinderopvanggroep te Tilburg. Beide locaties 

worden aangestuurd door dezelfde locatie directeur. 

 

Landelijk register Kinderopvang (LRK) 

In het Landelijk Register Kinderopvang(LRK) staat de buitenschoolse opvang met 44 kindplaatsen 

geregistreerd onder het nummer 125032171. 

 

BSO Schepelweyen is gehuisvest in basisschool de Schepelweyen (onderwijsstichting Skozok). 

Tevens zijn er twee peutergroepen van Peuterdorp Valkenswaard in het pand gevestigd. Met 

ingang van 1 april 2019 hebben de bestuurders van Peuterdorp hun bestuurstaken overgedragen 

aan de Kinderopvanggroep (eveneens bestuurder van Horizon kinderopvang). 

 

BSO Schepelweyen bestaat uit 2 basisgroepen: 

 

Basisgroep  Leeftijd  Maximaal aantal kinderen 

Groep 1  4-12 jaar 22 

Groep 2  4-12 jaar 22 

 

De kinderen zijn afkomstig van basisschool de Schepelweyen en buitengewoon onderwijs. De BSO 

heeft twee groepsruimtes en de gymzaal tot haar beschikking. Tijdens de coronaperiode zijn de 2 

groepsruimtes opgeknapt. De ruimtes zijn voorzien van een nieuwe verflaag, nieuw meubilair, 

vloerkleden en gordijnen. Tevens is er een bouwhoek gecreëerd en zijn er manden voor het 

speelgoed aangeschaft.  
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Inspectiegeschiedenis 

Het kindercentrum wordt jaarlijks onaangekondigd bezocht door de GGD. Onderstaand volgt de 

inspectiegeschiedenis van de afgelopen 3 jaar.  

 

Datum soort 

inspectie 

Bevindingen 

Jaarlijkse inspectie en 

Nader 

onderzoek 2018 

Tijdens de huidige inspectie is geconstateerd dat: 

• de houder er in geslaagd is de overtreding en het aandachtspunt van 

2017 op te lossen. 

• dat de getoetste inspectie-items volledig voldoen aan de Wet 

kinderopvang. 

Jaarlijkse inspectie 

20-05-2019 

Tijdens deze inspectie is geconstateerd dat de getoetste inspectie-items 

volledig voldoen aan de Wet kinderopvang.  

2020 In 2020 heeft er wegens de Corona pandemie geen jaarlijkse inspectie 

plaatsgevonden. 

Jaarlijkse inspectie 

14-04-2021 

Vanwege de Corona maatregelen heeft dit onderzoek op afstand 

plaatsgevonden. De inspectieactiviteiten richten zich op de domeinen 

Pedagogisch Klimaat en Personeel en Groepen. Tijdens de inspectie 

voldoen de getoetste items aan de eisen van de Wet kinderopvang.    

   

Huidige inspectie 

De inspectie, Uitgevoerd op 21 februari 2022, betreft het jaarlijkse inspectieonderzoek. In dit 

inspectierapport zijn niet alle voorwaarden beoordeeld, omdat er sprake is van een zogeheten 

risicogestuurd toezicht (RGT). Met behulp van het model risicoprofiel zijn de inspectieactiviteiten 

bepaald. Deze inspectieactiviteiten richten zich primair op Pedagogisch Klimaat, Personeel en 

Groepen en Veiligheid en Gezondheid. 

 

Herstelaanbod 

Er heeft herstelaanbod plaatsgevonden binnen het domein Personeel en Groepen  op één 

voorwaarde (Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang). Voor verdere 

toelichting zie de inhoud van het rapport.  

 

Conclusie 

Geconstateerd is dat de getoetste inspectie-voorwaarden, na het aanbieden van herstelaanbod, 

voldoen aan de Wet Kinderopvang. 

 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

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 inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid. 

 

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 

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

gestelde eisen. 

 

De Kinderopvanggroep hanteert een algemeen pedagogisch beleidsplan, waarin het binnen de 

organisatie geldende beleid verwoord is. Daarnaast hanteert elke organisatie die onder de 

kinderopvanggroep valt, per locatie een eigen pedagogisch werkplan met het locatie gebonden 

beleid. Horizon kinderopvang te Valkenswaard heeft voor BSO Schepelweyen een locatie specifiek 

werkplan. 

 

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 

Er is geconstateerd dat de voorwaarde van het getoetste item ‘Pedagogische praktijk’ voldoet aan 

de gestelde eisen. 

 

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 

volgen enkele praktijkvoorbeelden gekoppeld aan het pedagogisch beleidsplan. 
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Citaat 1: 

'We stimuleren de persoonlijke ontwikkeling door kinderen te ondersteunen, uit te dagen, 

belangstelling te tonen en complimenten te geven. We dagen de BSO kinderen uit 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, vanuit ons 

programma.' 

 

Praktijk: maandag 21-02-2022 10.15-11.00u 

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

uitgevoerd. Die maandag is een studiedag van school en worden de kinderen de hele dag 

opgevangen. Tijdens het fruitmoment zitten de kinderen aan de tafels en vertellen de 

beroepskrachten uit welke activiteiten ze die ochtend kunnen kiezen: bezoek aan de 

kinderboerderij of de hartige taart voorbereiden. Ondanks het slechte weer herkennen de 

beroepskrachten de behoefte om te bewegen van de kinderen en gaan ze met de kinderen die dat 

willen op pad naar de kinderboerderij. De kinderen die niet mee willen, mogen meehelpen om de 

kookactiviteit voor te bereiden of vrij binnen te spelen. De kinderen ervaren autonomie doordat ze 

zelf mogen kiezen. 's Middags is er een keuze uit een aantal andere activiteiten.  

 

Citaat 2: 

'We werken aan de overdracht van waarden en normen in ons pedagogisch handelen, we 

benoemen bijvoorbeeld verschillen zonder te oordelen. We leren kinderen om met zorg om te gaan 

met elkaar, en ook met dieren en planten in hun omgeving. We ondersteunen kinderen bij het 

oplossen van conflicten, bijvoorbeeld door een gevoel of idee te helpen verwoorden of alternatieven 

aan te bieden. Maar ook door ruimte te bieden en begrip te tonen voor emoties, deze te 

verwoorden en kinderen even rust te gunnen. We zoeken dan een veilig plekje waar dat kan. Op 

iedere groep zijn regels en wij leven die zelf consequent en op de juiste manier na. We betrekken 

de kinderen actief bij onze regels en afspraken en we gaan zoveel als mogelijk uit van wat wel kan, 

we geven uitleg en zoeken een alternatief als iets niet kan.' 

 

Praktijk: maandag 21-02-2022 10.15-11.00u   

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

uitgevoerd. De beroepskrachten stimuleren een rust moment aan tafel, door individuele gesprekjes 

aan te gaan en kinderen te laten vertellen over hun weekend. De kinderen worden door de 

beroepskrachten erop geattendeerd om elkaar te laten uitspreken, naar elkaar te luisteren en ze 

worden er aan herinnerd dat ze op hun billen moeten zitten tijdens het eten. Als kinderen meer 

fruit nemen dan de bedoeling is, herhaalt de beroepskracht de regels. Als kinderen na het 

fruitmoment vrij gaan spelen en een conflictje hebben, vraagt de beroepskracht: 'Kunnen we een 

oplossing bedenken zodat we samen kunnen spelen?'. De kinderen worden uitgedaagd om zelf mee 

te denken en oplossingen aan te dragen. Dit gebeurt in goede harmonie.  

 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview manager/ locatieverantwoordelijke (d.d. 21-02-2022 gesprek met locatie directeur) 

• Interview anders namelijk: (d.d. 21-02-2022 gesprek met de 3 aanwezige beroepskrachten) 

• Observatie(s) (d.d. 21-02-2022 10.00-11.00u 2 groepen) 

• Pedagogisch beleidsplan (Kinderopvanggroep januari 2022) 

• Pedagogisch werkplan (Pedagogisch locatiebeleid BSO Schepelweyen, versie 01-01-2022) 

• Notulen teamoverleg (d.d. 20-09-2021 en 4-11-2021) 
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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. 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. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat 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 3 aanwezige beroepskrachten, de locatie directeur, de 2 pedagogisch beleidsmedewerkers, de 

aanwezige stagiaire en andere structureel aanwezigen zijn in bezit van een verklaring omtrent 

gedrag. en staan op een juiste wijze ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 

 

De 3 aanwezige beroepskrachten, de locatie directeur, de 2 pedagogisch beleidsmedewerkers en 

andere structureel aanwezigen 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. 

 

Overtreding: aanvang werkzaamheden voor koppeling Personen register kinderopvang 

(art 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

Op d.d. 24-02-2022 constateert de toezichthouder d.m.v. een controle in het personenregister 

kinderopvang dat de aanwezige stagiaire op het moment van de inspectie wel in bezit van een 

geldig VOG maar niet gekoppeld is in het personenregister kinderopvang aan de juiste B.V. vóór 

aanvang van haar werkzaamheden. De houder had de betreffende stagiaire op d.d. 21-01-2022 

gekoppeld aan deze B.V.. 

 

Herstelaanbod: 

De toezichthouder heeft hier op d.d. 24-02-2022 herstelaanbod geboden aan de locatie directeur. 

De locatie directeur heeft hiervan gebruik gemaakt en dezelfde dag de stagiaire aan de juiste B.V. 

gekoppeld. 

 

Conclusie: 

De overtreding is hierdoor adequaat opgelost.  
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Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde na 

herstelaanbod, is voldaan: 

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 

Er is geconstateerd dat de 2 voorwaarden van het getoetste item ‘Opleidingseisen’ voldoen aan de 

gestelde eisen. 

  

Opleidingseisen pedagogisch medewerkers 

Tijdens de huidige inspectie is door middel van een steekproef de diploma’s van 3 beroepskrachten 

ingezien. De beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de 

meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

 

Opleidingseisen pedagogisch beleidsmedewerker/coach 

De huidige pedagogisch coach wordt binnenkort vervangen door een andere pedagogisch coach. 

Beide pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende 

opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

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’ voldoen aan de gestelde eisen. 

   

Op basis van de aanwezigheidslijsten en personeelsroosters is geconstateerd dat de getoetste 

voorwaarden van het item ‘Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in 

opleiding en stagiaires’ voldoen aan de gestelde eisen. 

 

Tijdens de inspectie is (op basis van een steekproef) geconstateerd dat er voldoende 

beroepskrachten aanwezig zijn. Er wordt gebruik gemaakt van de rekentool 1ratio. 

 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Er is geconstateerd dat de getoetste voorwaarde van het item ‘Stabiliteit van de opvang voor 

kinderen’ voldoet aan de gestelde eisen. 

   

De opvang vindt plaats in vaste basisgroepen. Een kind wordt in één basisgroep opgevangen. 

   

Basisgroep Leeftijd  Maximaal aantal kinderen  Aanwezige kinderen  

Schepelwijen 1 4-13 jaar 22 16 

Schepelwijen 2 4-13 jaar 22 11 
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Gebruikte bronnen 

• Interview manager/ locatieverantwoordelijke (d.d. 21-02-2022 gesprek met locatie directeur) 

• Interview anders namelijk: (d.d. 21-02-2022 gesprek met de 3 aanwezige beroepskrachten) 

• Observatie(s) (d.d. 21-02-2022 10.00-11.00u 2 groepen) 

• Personenregister Kinderopvang (d.d. 24-02-2022 en 25-02-2022) 

• Landelijk Register Kinderopvang (d.d. 02-03-2022 geraadpleegd) 

• Diploma/kwalificatie beroepskrachten (d.d. 21-03-2022 3 diploma's op locatie ingezien) 

• Arbeidsovereenkomst(en) (2 coaches) 

• Presentielijsten (week 7) 

• Personeelsrooster (week 7) 

• Pedagogisch beleidsplan (Kinderopvanggroep januari 2022) 

• Pedagogisch werkplan (Pedagogisch locatiebeleid BSO Schepelweyen, versie 01-01-2022) 

• Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) (SPH en IDW en Edux coaching) 

• d.d. 24-02-2022 mailwisseling en telefoon omtrent VOG stagiare met locatie directeur 
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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, 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. 

 

Er is een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de houder moet de kennis en het 

gebruik van deze meldcode bevorderen. 

 

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 

Er is geconstateerd dat de 9 voorwaarden van het getoetste item ‘Veiligheids-en 

gezondheidsbeleid’ voldoen aan de gestelde eisen. 

 

De houder heeft een veiligheids- en gezondheidsbeleid opgesteld waarin alle wettelijke 

voorwaarden beschreven staan. 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid bevat informatie over: 

 

• Beleid ten aanzien van grote risico’s; 

• Beleid ten aanzien van kleine risico’s; 

• Beleid ten aanzien van grensoverschrijdend gedrag (vierogenprincipe); 

• Achterwachtregeling; 

• EHBO-regeling. 

 

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

beroepskrachten een continu proces is. Onder andere tijdens teamoverleggen is hier aandacht 

voor.  

 

Op basis van inspectie blijkt dat de houder ervoor zorgt dat alle medewerkers en ouders voldoende 

op de hoogte zijn van het veiligheids- en gezondheidsbeleid. De medewerkers zijn op de hoogte 

van de protocollen, die terug te vinden zijn op 'Het Infoplein'. Daarnaast wordt er gewerkt met 

volgens de wettelijke eisen en richtlijnen t.a.v. veiligheid en gezondheid. De belangrijkste zijn: het 

Rijksinstituut Veiligheid en Milieu RIVM, het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid LCHV, het 

Warenwetbesluit hygiëne van levensmiddelen, de Hygiënecode voor kleine instellingen de 

Hygiënerichtlijn kinderopvang, de Richtlijn Binnen- en buitenmilieu kinderopvang en de Informatie 

over ziektebeelden voor kinderopvang van het RIVM.   
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Aandacht voor veiligheid en gezondheid is een continu proces binnen Schepelweyen. In het 

Veiligheid- en Gezondheidsbeleid is beschreven hoe het beleid wordt vastgesteld, 

geïmplementeerd, geëvalueerd en geactualiseerd. Tevens wordt beschreven hoe ouders betrokken 

worden. 

 

Plan van aanpak 

De houder heeft in het plan van aanpak de maatregelen, termijnen en de handelswijze beschreven 

om grote gezondheid- of veiligheidsrisico's zoveel mogelijk in te perken.  

 

Eerste Hulp Bij Ongelukken (EHBO) bij kinderen 

De houder draagt er ten tijde van de inspectie voldoende zorg voor dat er gedurende de 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. 

 

 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

Er is geconstateerd dat de 6 voorwaarden van het getoetste item ‘Meldcode huiselijk geweld en 

kindermishandeling’ voldoen aan de gestelde eisen. 

  

De houder van het kindercentrum hanteert het landelijke protocol 'kindermishandeling en 

grensoverschrijdend gedrag voor de kinderopvang’ (juni 2018, samengesteld door Boink, de 

Brancheorganisatie kinderopvang, de Branchevereniging maatschappelijke kinderopvang, 

Sociaalwerk Nederland). 

 

Het protocol bestaat uit 3 routes: 

 

• Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in de thuissituatie (sinds 1 januari 2019 met 

het nieuwe, bijbehorende afwegingskader); 

• Meldplicht bij een vermoeden van een gewelds- of zedendelict door een medewerker; 

• Stappenplan seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling. 

 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode door ieder teamoverleg een 

kindbespreking te agenderen en bij mogelijke knelpunten de meldcode er samen op na te slaan. 

 

Het team van BSO Schepelweyen heeft op 21-11-2021 een scholing meldcode kindermishandeling 

gevolgd met het afwegingskader. 

 

Tijdens het interview zijn de aanwezige beroepskrachten bekend met de signalen 

kindermishandeling en met het stappenplan. 

 

De directeur pedagogische kwaliteit van het kindercentrum, is samen met de locatie directeur en 

de pedagogisch coaches de aandacht functionaris Meldcode kindermishandeling. 
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Gebruikte bronnen 

• Interview anders namelijk: (d.d. 21-02-2022 gesprek met de 3 aanwezige beroepskrachten) 

• Observatie(s) (d.d. 21-02-2022 10.00-11.00u 2 groepen) 

• EHBO certifica(a)t(en) (d.d. 21-02-20223 diploma's NIBHV en Oranje kruis kinder EHB 

ingezien op locatie) 

• Beleid veiligheid- en gezondheid (Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid locatie Horizon BSO 

Schepelweyen, versie januari 2022) 

• Beschrijving evaluatie veiligheids-/gezondheidsbeleid (Onderdeel van Beleid Veiligheid en 

Gezondheid) 

• Plan van aanpak (Onderdeel van Beleid Veiligheid en Gezondheid) 

• Beleid grensoverschrijdend gedrag (Onderdeel van Meldcode) 

• Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (Meldcode huiselijk geweld en 

kindermishandeling versie 01-08-2020) 

• Personeelsrooster (week 7) 

• Pedagogisch beleidsplan (Kinderopvanggroep januari 2022) 

• Pedagogisch werkplan (Pedagogisch locatiebeleid BSO Schepelweyen, versie 01-01-2022) 

• Notulen teamoverleg (d.d. 20-09-2021 en 4-11-2021) 

• Bijlagen bij Meldcode kindermishandeling en / of huiselijk geweld  versie 01-01-2019 

• Bijlage 1. De verschillende vormen van kindermishandeling en huiselijk geweld 

• Bijlage 2. Signalenlijst kindermishandeling 0- tot 4-jarigen 

• Bijlage 3. Signalenlijst kindermishandeling 4- tot 12-jarigen 

• Bijlage 4. Observatielijst 

• Bijlage 5. In gesprek met ouders en kinderen 

• Bijlage 6. Het kinddossier 

• Bijlage 7. Signalen die kunnen duiden op mogelijk geweld- of zedendelict door een collega 

• Bijlage 8. Een draaiboek aanleggen 

• Bijlage 9. Omgaan met de media 
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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 en 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 

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) 

 

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 
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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) 

 
 

Opleidingseisen 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 

aangevangen cao Kinderopvang. 

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 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 1, 2 en 19a Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 

lid 1 Regeling Wet kinderopvang) 

 

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding 

zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 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 

de rekenregels. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2, 3, 4, 8 en bijlage 1 onderdeel b 

en c Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9c Regeling 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. 

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

kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de 

opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich meebrengt, waarbij in ieder 

geval wordt ingegaan op: 

- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen; 

- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen; 

- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, 

stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen. 

(art 1.49 lid 1, 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) 

 

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 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

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

kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van 

de wijze waarop de achterwacht is geregeld indien er met inachtneming van de beroepskracht-

kindratio of bij het afwijken van de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten op 

grond van de beroepskracht-kindratio, slechts een beroepskracht op het kindercentrum aanwezig 

is. 
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(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 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 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9b Regeling 

Wet kinderopvang) 

 
 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

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

wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan 

en die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden.  

De door de houder voor het personeel vast te stellen meldcode bevat ten minste de volgende 

elementen: 

a. een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan door het 

personeel met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;  

b. een afwegingskader op basis waarvan het personeel het risico op en de aard en de ernst van het 

huiselijk geweld of de kindermishandeling weegt en dat het personeel in staat stelt te beoordelen 

of sprake is van dusdanig ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling, dan wel van een 

vermoeden daarvan, dat een melding is aangewezen; 

c. een toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen van 

het stappenplan, inclusief vermelding van de functie van degene die eindverantwoordelijk is voor 

de beslissing over het al dan niet doen van een melding; 

d. indien van toepassing, specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld, die speciale 

kennis en vaardigheden van personeel vereisen;  

e. specifieke aandacht voor de wijze waarop het personeel omgaat met gegevens waarvan zij het 

vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden. 

(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 14 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het door de houder van een kindercentrum in de meldcode vastgestelde stappenplan bevat ten 

minste de volgende stappen: 

a. het in kaart brengen van de signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 

b. collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het advies- en meldpunt huiselijk geweld en 

kindermishandeling (Veilig Thuis) of een deskundige op het gebied van letselduiding; 

c. een gesprek met de ouders en, indien mogelijk, het kind; 

d. het toepassen van het afwegingskader, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b; 

e. het beslissen over: 

  - het doen van een melding, en 

  - het inzetten van de noodzakelijke hulp. 

(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang; art 14 lid 1 onder a en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 

(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze, dat hij 

onverwijld in overleg treedt met de vertrouwensinspecteur kinderopvang, indien hem bekend is 

geworden dat een bij de onderneming werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft 

gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die 

gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang. Indien uit het overleg blijkt dat sprake is 
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van een redelijk vermoeden dat een persoon zich schuldig heeft gemaakt aan een dergelijk misdrijf 

doet de houder onverwijld aangifte bij een opsporingsambtenaar en stelt hij de 

vertrouwensinspecteur kinderopvang onverwijld in kennis. 

(art 1.51b lid 1, 2 en 5 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang) 

 

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

indien het een bij de houder werkzaam persoon op enigerlei wijze bekend is geworden dat een 

ander ten behoeve van die houder werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft 

gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die 

gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang, deze persoon de houder van het 

kindercentrum daarvan onverwijld in kennis stelt. 

Indien degene die van het vermoeden op de hoogte moet worden gesteld dezelfde persoon is als 

degene die zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan dit misdrijf, is artikel 1.51c lid 1 en 

2 Wet kinderopvang van toepassing. 

(art 1.51b lid 3, 4 en 5 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang) 

 

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

indien een bij de onderneming werkzaam persoon bekend is geworden dat de natuurlijke persoon 

die tevens houder is zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de 

zeden of mishandeling jegens een kind dat gebruik maakt van de door de houder geboden 

kinderopvang, deze persoon in contact kan treden met de vertrouwensinspecteur kinderopvang en 

in geval van een redelijk vermoeden onverwijld aangifte doet bij een daartoe aangewezen 

opsporingsambtenaar. 

(art 1.51c Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : BSO Schepelweyen 

Website : http://www.horizonkinderopvang.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000044812361 

Aantal kindplaatsen : 44 

 

Gegevens houder 

Naam houder : KC Horizon Valkenswaard-Dommelen B.V. 

Adres houder : Postbus 769 

Postcode en plaats : 5000 AT Tilburg 

KvK nummer : 77090292 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Brabant-Zuidoost 

Adres : Postbus 8684 

Postcode en plaats : 5605 KR EINDHOVEN 

Telefoonnummer : 088 0031 377 

Onderzoek uitgevoerd door :  Sigrid Seerden 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Valkenswaard 

Adres : Postbus 10100 

Postcode en plaats : 5550 GA VALKENSWAARD 
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Planning 

Datum inspectie : 21-02-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 03-03-2022 

Zienswijze houder : 07-03-2022 

Vaststelling inspectierapport : 08-03-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 11-03-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 11-03-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 29-03-2022 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

 

Op d.d. 07-03-2022 heeft de locatie directeur onderstaande zienswijze aangeleverd: 

 

'We zijn ontzettend trots en blij op dit mooie rapport. We bieden elke dag weer een verschillend 

aanbod activiteiten welke we afstemmen op de behoefte van de kinderen. Wat ontzettend mooi om 

ook te zien dat de autonomie van het kind ervaren wordt doordat zij zelf mogen kiezen uit het 

aanbod. 

  

We zijn enorm trots op wat het team elke dag weer neerzet voor de kinderen en wat fijn om te zien 

dat de inspecteur dit ook in de pedagogische praktijk terugziet. Zoals de inspecteur schrijft ‘de 

kinderen worden uitgedaagd om zelf mee te denken en oplossingen aan te dragen. Dit gebeurt in 

goede harmonie’. Het kind is dus echt een onderdeel van de groep, het proces en het aanbod. Daar 

zijn we extra trots op!' 

  

 

 

 

 

 

 

 


