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Het onderzoek 

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

 
Beschouwing 
Bso Robbedoes is een particuliere bso, er wordt opvang verzorgd voor maximaal 40 kinderen in de 
leeftijd van 4 t/m 12 jaar. Men vangt kinderen op van diverse basisscholen binnen Oss. 

  
De bso is gehuisvest binnen basisschool Het Baken en heeft hier de beschikking over 3 
groepsruimtes en sanitair. Men kan ook gebruik maken van de gymzaal van de basisschool. De 

buitenspeelruimte van de basisschool wordt gebruikt door de bso en deze is aangrenzend. 
  
Inspectiegeschiedenis 
 30-09-2016: jaarlijks onderzoek op beperkte voorwaarden, 12 overtredingen: pedagogische 

praktijk, personeel & groepen, implementatie meldcode, informatie aan ouders en 
klachtenregeling. 

 6-2-2017: onderzoek voor registratie vanwege verhuizing, alle items onderzocht; geen 
overtredingen, eerdere overtredingen hersteld. 

  
Inspectie d.d. 12 juni 2017 

In deze jaarlijkse inspectie is de nadruk gelegd op de pedagogische praktijk aangevuld met de 
volgende onderdelen: 
 personeel & groepen 
 veiligheid & gezondheid (incl. meldcode) 

  
Conclusie 
De getoetste voorwaarden voldoen tijdens deze inspectie aan de gestelde eisen. 

  
Opmerking:  
Men plant standaard op enkele dagen de bso-groepen voller dan de toegestane 20 kinderen per 
basisgroep. Tijdens deze inspectie is er in de praktijk geen overschrijding geconstateerd en is het 
oordeel dat er wordt voldaan aan de gestelde eisen conform de eisen van de opvang in groepen. 
Indien alle geplande kinderen wél komen kan er alsnog een overtreding ontstaan omdat er dan te 
veel kinderen in 1 basisgroep worden opgevangen. Dit is eerder aangemerkt als overtreding en dus 

een reëel risico (zie inspectierapport d.d. 30-09-2017). De houder dient er zorg voor te dragen dat 
men te allen tijden voldoet aan de gestelde eisen. 
  
  

  
  

 
Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
 

 



 

4 van 12 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 12-06-2017 
bso robbedoes te Oss 

 

Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
In dit domein is beoordeeld of het pedagogisch beleidsplan voldoet aan de gestelde voorwaarden 
en/of de beroepskrachten handelen conform dit opgestelde pedagogisch plan. Er is een oordeel 
gegeven wat betreft de uitvoering van de pedagogische praktijk op de groep(en). Het oordeel is tot 
stand gekomen door middel van observatie in de praktijk en door gesprekken met de 

beroepskrachten. 

Bij het beoordelen van de observatie en/of het pedagogisch beleidsplan is uitgegaan van de 4 
basisdoelen van M. Riksen-Walraven, die zijn benoemd in de Memorie van Toelichting bij de Wet 
kinderopvang (2005), dit zijn: 
1. Het bieden van emotionele veiligheid. 
2. De mogelijkheid bieden tot ontwikkelen van persoonlijke competenties. 
3. De ruimte bieden tot het ontwikkelen van sociale competenties. 

4. De mogelijkheid geven om normen en waarden eigen te maken. 
  
Conclusie 
De bso voldoet aan de getoetste voorwaarden. 
  
 
Pedagogische praktijk 

 
Uitvoering beleidsplan 
De beroepskrachten geven aan dat het pedagogisch beleid en handelen een vast onderdeel is op de 
teamvergaderingen. Men neemt dan gezamenlijk het beleid door en daar waar nodig vinden 
vervolgens aanpassingen plaats. 
  

Observatie praktijk 
Tijdens de observaties van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het 
Veldinstrument observatie kindercentrum (GGD GHOR Nederland/ NJI, 2015). Onderstaande 
beschrijvingen zijn aan dat instrument ontleend, en tijdens het onderzoek op locatie geconstateerd. 
Na de beschrijving uit het veldinstrument volgt eventueel een voorbeeld uit de waargenomen 
praktijk. 
 

Het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid 

Begroeten (4-12) 
Elk kind wordt individueel begroet, op school of bij binnenkomst; beroepskrachten doen dit op een 
enthousiaste en persoonlijke manier. 
Als kinderen binnenkomen op de bso worden zij begroet door de aanwezige beroepskrachten maar 
ook door de beroepskrachten die later binnen komen. Vaak wordt de naam van het kind genoemd, 
loopt men naar het kind(eren) toe en maakt een praatje. 

Er is deze middag extra aandacht voor een meisje: zij heeft haar eerste middag op de bso. Alle 
beroepskrachten stellen zich aan haar voor en maken een vervolgens een kort praatje met haar. 
  
Aansluiten (4-8) 
De beroepskrachten verwoorden in veel situaties hun gedrag. Zij passen hun lichaamshouding aan 
(bij de kleuters op ooghoogte praten, door de knieën gaan als zij bij spelsituaties meekijken) en 

praten met taal (zinsbouw, woordkeuze) die past bij de leeftijdsgroep. 
Een aantal kinderen op de bso zijn tanden aan het wisselen waardoor 'losse tanden' momenteel 

een favoriet onderwerp is. Beroepskrachten vragen aan de bewuste kinderen hoe het gaat met hun 
tanden en soms maken zij een grapje met hen. Al snel volgen hele verhalen over de losse tanden 
en ook andere kinderen mengen zich en vertellen hun verhaald. De beroepskrachten houden 
steeds aandacht bij de kinderen en reageren op hen door middel van doorvragen, aankijken, 
knikken, enz. Kinderen voelen zich gehoord. 

  
De ruimte bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties 
Vrije tijd / ontspanning (4-12) 
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Kinderen hebben de mogelijkheid om zich te ontspannen en/of schooldrukte af te reageren (bv 
eerst buiten uitrazen, dan binnen iets drinken). Zij kunnen (ook) voor activiteiten kiezen die passen 
bij hun eigen interesse en energieniveau.  
Op de bso is vrije tijd voor de kinderen het belangrijkste. Kinderen mogen op de bso zelf kiezen 
waar ze mee spelen, er is hiertoe divers materiaal aanwezig voor de kinderen. Ook is er de 

mogelijkheid om buiten te spelen, de oudste kinderen mogen dit zelfstandig, de jongere kinderen 
gaan samen met een beroepskracht. Tijdens de inspectie zijn kinderen met diverse activiteiten 
bezig: het maken van een 'pluizenbol', plakken en knutselen, er wordt een spel gespeeld, buiten 
gespeeld, enz. 
  
Steun bieden (4-12) 
De beroepskrachten helpen het kind bij contacten met andere kinderen als dit nodig is of de 

situatie onveilig wordt. Zij geven op een passende manier steun zodat het kind de betreffende 
situatie weer zelf aan kan. Zij helpen het kind ook om zelf tot een oplossing te komen. 

Tijdens de inspectie is te zien dat de beroepskrachten actief letten op het spel van de kinderen: 
men loopt rond en af en toe sluit men even aan bij de kinderen om te kijken hoe het gaat of om 
steun te geven als dat nodig is. Zo blijken enkele jongens samen een spel te doen maar komen ze 
er niet helemaal uit. De beroepskracht heeft dit al opgemerkt voordat de kinderen onrustig worden 

door dat zij rondliep en helpt de kinderen meteen op weg. Na een uitleg gaan de kinderen aan de 
slag met het spel. 
  
De ruimte bieden tot het ontwikkelen van sociale competenties 
Ontdekken en (her)kennen (4-12) 
Kinderen krijgen informatie en hulp om contact met groepsgenootjes te maken en te 
onderhouden. De beroepskrachten stimuleren de interactie tussen kinderen met dezelfde interesse 

of talent. in gesprekken en tijdens spel. Maatjes en vriendjes krijgen eigen spel-
/contactgelegenheid. De beroepskrachten moedigen aan tot dialoog en uitwisseling tussen 
kinderen. 

De kinderen krijgen de ruimte om te spelen met wie zij willen, men is wel alert dat er geen 
kinderen verloren rondlopen. Op de groep is vandaag een nieuw meisje. Een kind vraagt: "wie is 
dat?" De beroepskracht stelt voor: "ga het maar vragen".  Dit wordt gedaan. Wat later vraagt de 
beroepskracht nog of het kind nu weet wie dat is. 

  
De mogelijkheid geven om normen en waarden eigen te maken 
Afspraken en regels (4-12) 
In het beleidsplan staan aanwijzingen voor afspraken, regels en omgangsvormen. Beroepskrachten 
handelen hiernaar, met ruimte voor eigen inzicht. Zij passen deze (in de meeste situaties) 
consequent toe. 

Kinderen worden gewezen op normen en waarden: een kind zit boven op de bank. De 
beroepskracht ziet dit en loopt naar het kind toe en zegt: "S. wil je gewoon op de bank gaan 
zitten?" Ook heeft een kind een eigen speeltje bij, de beroepskracht zegt dan: "Opruimen want 

anders ben je het straks kwijt! Dan willen andere kinderen er ook mee spelen". 
 
Conclusie 
Tijdens de observatie zijn de pedagogische basisdoelen voldoende gewaarborgd. 

  
  
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (beroepskrachten) 
 Observaties (maandag 12 juni van 14:00 tot 16:15 uur) 
 Pedagogisch beleidsplan 
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Personeel en groepen 

 
Binnen dit onderdeel is gecontroleerd of de houder, de beroepskracht en de ingezette vrijwilliger in 

het bezit zijn van een geldige verklaring omtrent het gedrag (VOG). Daarbij is gecontroleerd of 
men in het bezit is van een passende beroepskwalificatie. 
  
De beroepskracht-kindratio en de opvang in groepen zijn gecontroleerd door middel van roosters, 
presentielijsten en bezettingslijsten. 
 

Conclusie 
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden. 
  

 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
De beroepskrachten en stagiaires van deze bso zijn in het bezit van een geldig VOG.  

 
 
Passende beroepskwalificatie 
 
De beroepskrachten werkzaam op deze locatie zijn in het bezit van een passend diploma conform 
de cao kinderopvang.  
 

 
Opvang in groepen 
 

Bso Robbedoes bestaat uit 2 basisgroepen: 

naam groep   leeftijd kinderen   kindplaatsen   

Bengels 4 t/m 8 jaar   20  

Bikkels  8 t/m 12 jaar 20  

 De opvang in groepen vindt plaats conform de gestelde eisen.  
 

 
Beroepskracht-kindratio 
 
Er is een steekproef genomen in de praktijk: er waren tijdens de inspectie 29 kinderen met 2 
beroepskrachten. Dit is conform de gestelde eis. 
 

Daarnaast is er een steekproef genomen uit de kindbezettingslijsten en het rooster van de 

beroepskrachten. De gecontroleerde momenten voldoen aan de gestelde eisen.  
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (beroepskrachten) 
 Observaties (maandag 12 juni van 14:00 tot 16:15 uur) 
 Diploma beroepskracht 

 Verklaringen omtrent het gedrag 
 Presentielijsten (week 23 en 24) 
 Personeelsrooster (week 23 en 24) 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Binnen dit onderdeel zijn de risico-inventarisaties veiligheid en gezondheid gecontroleerd op inhoud 

en volledigheid. Onder andere is gekeken naar de datum van inventarisatie en of de inhoud de 
actuele situatie betreft. In de praktijk wordt gekeken naar de kennis van de beroepskrachten met 
betrekking tot de risico-inventarisaties en de mogelijkheden die worden geboden om hiervan 
kennis te kunnen nemen. 
  
Ook is binnen dit onderdeel gekeken naar de meldcode kindermishandeling. In de praktijk is 

gekeken naar de kennis van de beroepskrachten met betrekking tot de meldcode 
kindermishandeling en de mogelijkheid om hiervan kennis te kunnen nemen. 
 

Conclusie 
De bso voldoet aan de gestelde eisen. 
  
 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
De risico-inventarisaties veiligheid en gezondheid zijn uitgevoerd op juni 2017 door de manager. Er 
is gebruik gemaakt van de methode digitale Risico-monitor. 
  
De risico-inventarisaties zijn actueel. De risico-inventarisatie veiligheid is uitgevoerd in alle voor 
kinderen toegankelijke ruimtes en op alle specifieke onderdelen. 

Naar aanleiding van de risico-inventarisaties zijn actieplannen gemaakt. Daarnaast zijn er 
huisregels en protocollen opgesteld. 
  

Op grond van het gesprek met de beroepskracht(en) en de observatie op de groep, is 
geconcludeerd dat de beroepskracht(en) het veiligheids- en gezondheidsbeleid kennen en over het 
algemeen op een juiste wijze in praktijk brengen. 

 
 
Meldcode kindermishandeling 
 
Bso Robbedoes maakt gebruik van de meldcode kindermishandeling welke is uitgegeven door de 
Brancheorganisatie Kinderopvang. De meldcode is vertaald naar de eigen organisatie en voorzien 
van een sociale kaart. 

 
De beroepskrachten zijn op de hoogte van de inhoud van de meldcode kindermishandeling. De 
beroepskrachten weten hoe te handelen en zijn zich bewust van de verantwoordelijkheid. De 

beroepskrachten hebben recentelijk een scholing gevolgd met als onderwerp de meldcode. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (beroepskrachten) 

 Observaties (maandag 12 juni van 14:00 tot 16:15 uur) 
 Risico-inventarisatie veiligheid (juni 2017) 
 Risico-inventarisatie gezondheid (juni 2017) 
 Meldcode kindermishandeling 

 



 

8 van 12 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 12-06-2017 
bso robbedoes te Oss 

 

Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogische praktijk 

De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
persoonlijke competentie te komen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
sociale competentie te komen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum 
exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven na 1 maart 

2013. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang 

van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee 
maanden. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger is niet ouder dan 
twee jaar. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 en 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Opvang in groepen 

De opvang vindt plaats in basisgroepen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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De basisgroep bestaat uit maximaal twintig kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot de leeftijd waarop 
het basisonderwijs voor die kinderen eindigt. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)   
OF 
De basisgroep bestaat uit maximaal dertig kinderen in de leeftijd van 8 jaar tot de leeftijd waarop 

het basisonderwijs voor die kinderen eindigt. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Beroepskracht-kindratio 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste: 

- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 4 jaar.  
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar.  
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten 
berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 3 en 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen)   

OF 
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste: 
- 2 beroepskrachten en een extra volwassene per 30 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 
jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 4 en 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid op voor alle voor kinderen toegankelijke 
ruimtes in een kindercentrum, waaronder de buitenspeelruimte. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub 
a Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, 
buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk) 

De houder beschrijft de veiligheidsrisico’s op de thema’s: verbranding, vergiftiging, verdrinking, 
valongevallen, verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en 
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn, 
respectievelijk worden genomen in verband met de veiligheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de veiligheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De registratie van ongevallen bevat per ongeval de aard en plaats van het ongeval, het jaar waarin 

het ongeval zich heeft voorgedaan en een overzicht van getroffen maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 3 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 
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De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie gezondheid op. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, 
buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk) 

De houder beschrijft de gezondheidsrisico’s op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu, 
buitenmilieu en medisch handelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en 
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn 
respectievelijk worden genomen in verband met de gezondheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de gezondheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie gezondheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Meldcode kindermishandeling 

De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld die ten minste de volgende 
elementen bevat: 
- een stappenplan voor het omgaan met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 
- toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen; 

- specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld; 
- specifieke aandacht voor de wijze waarop personeel moet omgaan met vertrouwelijke gegevens. 
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2a Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder handelt overeenkomstig de wettelijke meldplicht en bevordert de kennis en het gebruik 
ervan. 
(art 1.51b en 1.51c Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : bso robbedoes 

Website : http://www.kindercentrum-robbedoes.nl 
Aantal kindplaatsen : 40 
 
Neemt deel aan pilot(s) 
Pilot(s) 

 
 

Herstelaanbod 
 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Kindercentrum Robbedoes V.O.F. 
Adres houder : Kromstraat 122 
Postcode en plaats : 5345AE Oss 
KvK nummer : 54006295 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Hart voor Brabant 

Adres : Postbus 3024 
Postcode en plaats : 5003DA Tilburg 

Telefoonnummer : 088-3686845 
Onderzoek uitgevoerd door :  I Kanters 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Oss 

Adres : Postbus 5 
Postcode en plaats : 5340BA OSS 
 
Planning 
Datum inspectie : 12-06-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 19-06-2017 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 29-06-2017 

Verzenden inspectierapport naar houder : 05-07-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 05-07-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 26-07-2017 
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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. 

 
 

 
 
 
 

 
 

 


