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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een onaangekondigd nader onderzoek. 

Bij dit onderzoek beoordeelt de toezichthouder opnieuw de eisen die tijdens het vorige onderzoek 

niet voldeden. 

 

Beschouwing 

Horizon is een onderdeel van de Kinderopvanggroep gevestigd in Tilburg. Horizon biedt in 

gemeente Valkenswaard op diverse locaties dagopvang (KDV) en buitenschoolse opvang (BSO). 

Daarnaast wordt er ook voorschoolse opvang (VSO) aangeboden.  

 

BSO Haagstraatplein vormt samen met KDV Kindercrèche Pionier en BSO de Pionier, een 

zelfstandige BV genaamd KC Horizon Valkenswaard. 

  

BSO Haagstraatplein heeft één grote groepsruimte met kookeiland, en verschillende andere 

ruimtes ter beschikking: een chillhoek, huishoek, bouwhoek en een theaterhoek in basisschool de 

Zonnewijzer (buitengewoon onderwijs) en de Windroos (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 een 40 weken thema 

planning. 

 

BSO Haagstraatplein heeft drie vaste basisgroepen:  

 

Basisgroep  Leeftijd  Maximaal aantal kinderen 

BSO 1 onderbouwgroep 1 4-7 jaar 20 

BSO 2 gemixte groep 5-9 jaar 22 

BSO 3 bovenbouwgroep 7-13 jaar 22 

 

De kinderen zijn afkomstig van de basisscholen Windroos, de Dorenhagen, de Smelen en de SBO 

Zonnewijzer. Op woensdag wordt er opvang aangeboden aan de kinderen van alle basisscholen van 

Dommelen en Valkenswaard. Op vrijdag wordt er op BSO Haagstraatplein ook opvang geboden aan 

kinderen van de Pionier en t Smelleken. 

 

Landelijk register kinderopvang (LRK) 

Het kindercentrum staat ingeschreven in het LRK met 70 kindplaatsen met registratienummer 

223192880. 
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Inspectiegeschiedenis 

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

inspectiegeschiedenis vanaf 2019. 

 

Datum / 

soort 

inspectie 

Bevindingen 

06-06-2019 

Jaarlijks 

onderzoek 

Tijdens de inspectie zijn de domeinen Pedagogisch klimaat en Personeel en 

groepen, beoordeeld. Er heeft herstelaanbod plaatsgevonden met betrekking tot 

één item van het domein Pedagogisch klimaat (Pedagogisch beleid) en één item 

van het domein Personeel en groepen (beroepskracht kindratio). Alle getoetste 

inspectie-voorwaarden voldeden na herstelaanbod aan de Wet Kinderopvang. 

11-02-2020 

Jaarlijks 

onderzoek 

Tijdens de inspectie zijn de domeinen Pedagogisch klimaat, Personeel en groepen 

en Accommodatie, beoordeeld. Er heeft herstelaanbod plaatsgevonden met 

betrekking tot het domein Personeel en groepen, item Inzet pedagogisch 

beleidsmedewerkers. Alle getoetste inspectie-voorwaarden voldeden na 

herstelaanbod aan de Wet Kinderopvang.   

25-02-2021 

Jaarlijks 

onderzoek 

Tijdens de inspectie zijn de domeinen Pedagogisch klimaat en Personeel en 

groepen, beoordeeld. Alle getoetste inspectie-voorwaarden voldeden aan de Wet 

Kinderopvang.     

22-02-2022 

Jaarlijks 

onderzoek 

Tijdens de inspectie zijn de domeinen Pedagogisch klimaat en Personeel en 

groepen, beoordeeld. Er zijn twee overtredingen geconstateerd met betrekking tot 

het domein Personeel en groepen, item: Verklaring omtrent het gedrag en 

personenregister kinderopvang.   

 

Nader onderzoek 

Op 25 juli 2022 heeft de toezichthouder kinderopvang een nader onderzoek opgestart bij BSO 

Haagstraatplein. In dit nader onderzoek zijn de voorwaarden waaraan tijdens het jaarlijks 

onderzoek d.d. 22-02-2022 niet werd voldaan, opnieuw beoordeeld. Het nader onderzoek bestaat 

uit een documentenonderzoek. Documenten en informatie zijn opgevraagd bij de locatiedirecteur.  

 

Conclusie  

Tijdens de huidige inspectie is geconstateerd dat de getoetste inspectie-voorwaarden voldoen aan 

de Wet kinderopvang.   

   

Voor verdere toelichting zie de inhoud van het rapport. 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

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 

 

Bevindingen vorige inspectie 

Tijdens het jaarlijks onderzoek d.d. 22-02-2022 is geconstateerd dat twee voorwaarden van het 

item 'Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires', 

niet voldeden aan de gestelde eisen.  

 

Tijdens de inspectie is geconstateerd dat de locatie werkt met een taxibedrijf om een kind vanuit 

school naar de BSO te vervoeren. De houder kon niet aantoonbaar maken dat de taxichauffeurs in 

bezit zijn van een VOG kinderopvang en gekoppeld zijn in het personenregister kinderopvang aan 

de houder. Het taxibedrijf werkt op basis van een overeenkomst met de houder tijdens opvanguren 

en vervoert een kind van school naar de opvangvoorziening zonder aanwezigheid van een 

beroepskracht.   

   

Bevindingen huidige inspectie 

Tijdens de huidige inspectie worden deze voorwaarden opnieuw beoordeeld. 

 

Er heeft er een documentenonderzoek plaatsgevonden. De toezichthouder heeft op 1 augustus 

2022 een overzicht ontvangen met de gegevens van de betreffende taxichauffeurs. Daarnaast is er 

een document ontvangen met de namen van medewerkers, stagiaires en structureel aanwezigen 

werkzaam bij KC Horizon Valkenswaard B.V. (locaties BSO Haagstraatplein en locatie BSO en KDV 

Pionier) met daarbij de datum van indiensttreding. 

 

Uit de ontvangen gegevens blijkt dat er vijf taxichauffeurs zijn aangesteld die kinderen vervoeren 

van school naar de BSO. Er is geconstateerd dat de betreffende taxichauffeurs reeds in november 

2020 zijn ingeschreven in het personenregister kinderopvang en zijn gekoppeld met de houder KC 

Horizon Valkenswaard B.V. 

 

Er zijn vanaf 22 februari 2022 geen nieuwe medewerkers of structureel aanwezigen gestart bij BSO 

Haagstraatplein.  
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Conclusie 

Beide overtredingen zijn opgelost. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview manager/ locatieverantwoordelijke (Directeur De Pionier en Haagstraatplein Horizon 

Kinderopvang) 

• Personenregister Kinderopvang (geraadpleegd op 10-08-2022) 

• Landelijk Register Kinderopvang 

• Overzicht personen die over een VOG moeten beschikken (ontvangen op 01-08-2022) 
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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 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) 
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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 : 5000 AT Tilburg 

KvK nummer : 62841211 

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 :  Angela Driessen 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Valkenswaard 

Adres : Postbus 10100 

Postcode en plaats : 5550 GA VALKENSWAARD 
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Planning 

Datum inspectie : 25-07-2022 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 15-08-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 15-08-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 15-08-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 05-09-2022 

 

 

 

 

 

 


