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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 rapport is tot stand gekomen door onderzoek op basis van risico-gestuurd toezicht. 
Om meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken werkt de GGD volgens 
een model voor risico gestuurd toezicht. Dit betekent dat er intensiever onderzoek wordt verricht 

waar nodig is en minder waar het kan. Met als doel de kwaliteit in de kinderopvang te verbeteren. 
 

Beschouwing 
Buitenschoolse opvang (BSO) Robbedoes is gehuisvest in kindercentrum Robbedoes, op de 
Kromstraat te Oss. De BSO biedt opvang aan maximaal 20 kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. 
In dit pand verzorgt Robbedoes ook dagopvang. Naast deze locatie, heeft Robbedoes ook een 
locatie op de Vlasakkers. 

 
Inspectiegeschiedenis  

1-11-2017: jaarlijks onderzoek. Er werd voldaan aan alle getoetste voorwaarden. 
8-5-2018: jaarlijks onderzoek. Herstelaanbod op onderdelen pedagogisch beleid en EHBO. Houder 
voldeed na herstelaanbod aan de getoetste voorwaarden. 
 
Huidig onderzoek 

Op 30 oktober 2019 heeft er een onaangekondigd onderzoek plaatsgevonden. Met ingang van 1 
januari 2019 zijn een aantal kwaliteitseisen in de Wet kinderopvang gewijzigd op het gebied van de 
beroepskracht-kindratio, de invoering van de pedagogisch beleidsmedewerker en de meldcode 
kindermishandeling. Afhankelijk van het soort onderzoek worden deze nieuwe kwaliteitseisen 
meegenomen en beoordeeld. 
 

De volgende onderdelen zijn in dit onderzoek beoordeeld: 
• Pedagogisch klimaat; 
• Personeel en groepen; 
• Veiligheid en gezondheid.  
 
Bevindingen huidige inspectie 
Op 30 oktober 2019 is een bezoek gebracht aan BSO Robbedoes, locatie Kromstraat. Tijdens de 

inspectie vindt er voorschoolse opvang plaats. Kinderen worden gebracht in de ruimte welke 
gedeeld wordt met het kinderdagverblijf (KDV). Na verloop van tijd gaat de BSO naar de eigen 
groepsruimte. 
 
Er heeft een observatie op de groep plaatsgevonden en er is gesproken met de aanwezige 
beroepskrachten, assistent manager en houder. Er zijn ter plekke documenten ingezien. Op 
verzoek heeft de houder een aantal documenten nagestuurd. 

De praktijk laat een ontspannen beeld zien, de kinderen vertonen betrokken spel. De interactie 
tussen beroepskrachten en kinderen en kinderen onderling is goed. Alle kinderen worden gezien. Er 
heerst een positieve en gezellige sfeer.  
 
Conclusie 
Uit het huidige onderzoek is gebleken dat de houder voldoet aan alle getoetste voorwaarden. 

 
De toelichting op de bevindingen van de toezichthouder kunt u lezen in het vervolg van dit rapport. 
Aan het einde van dit rapport treft u een overzicht aan van de inspectie-items die zijn beoordeeld. 
 

Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 
 
 

Pedagogisch klimaat 
Binnen het pedagogisch klimaat zijn de volgende onderdelen beoordeeld: 
• Pedagogisch beleid; 
• Pedagogische praktijk. 
Het onderdeel pedagogische praktijk is beoordeeld door middel van een observatie in de praktijk 
en gesprekken met de beroepskrachten. 
 

Per onderdeel volgt een beschrijving van de bevindingen van de toezichthouder en vervolgens 
wordt een oordeel gegeven op basis van de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang. 
 
Conclusie 

Het kindercentrum voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van 
toepassing zijn. 
  

 

Pedagogisch beleid 

Kindercentrum Robbedoes heeft een document opgesteld waarin de kenmerkende pedagogische 
visie is beschreven. Daarnaast is voor BSO Robbedoes een pedagogisch beleid opgesteld. 
 
De houder draagt er zorg voor dat de beroepskrachten in de praktijk handelen volgens het 
pedagogisch beleid. De beroepskrachten kunnen het pedagogisch beleid vinden in de gedeelde 

Dropbox en in een map in de kantine van Kindercentrum Robbedoes. Ook staat het pedagogisch 
beleid op de website van Kindercentrum Robbedoes. 
Iedere zes weken vindt er een teamoverleg plaats waar onder meer onderdelen en 
aandachtspunten met betrekking tot het pedagogisch beleid worden besproken. Dit is terug te zien 
in de toegestuurde agenda's en notulen. 
 

 

Pedagogische praktijk 

De houder dient zorg te dragen voor verantwoorde kinderopvang. Aan de hand van observaties van 
de pedagogische praktijk en interviews met een beroepskracht is beoordeeld of verantwoorde 
opvang wordt geboden. 
 
De observatie van de pedagogische praktijk heeft plaatsgevonden op 30 oktober, van 7.15u tot 

8.00u op de volgende momenten: 
• binnenkomst; 
• gezelschapsspel; 
• vrij spel. 
 
Emotionele veiligheid 
Elk kind wordt individueel begroet, op school of bij binnenkomst; de beroepskracht doet dit op een 

enthousiaste en persoonlijke manier. De beroepskracht kent ieder kind in de groep; ze kennen hen 
bij naam en weten persoonlijke bijzonderheden. Ouders mogen hun kind(eren) in de groepsruimte 

brengen en ophalen. De beroepskracht neemt actief informatie in ontvangst bij het brengen, 
bijvoorbeeld of kinderen gegeten hebben en of ze in de middag ook naar de BSO komen. Ouders 
krijgen antwoord op hun vragen. Bij de voorschoolse opvang van BSO Robbedoes worden kinderen 
gebracht in de hal, welke gedeeld wordt met het KDV.  
 

De beroepskracht biedt op eigen initiatief en passende wijze steun aan kinderen die vanwege 
fysieke, sociale of gedragsmatige beperkingen/stoornissen extra kwetsbaar zijn. Er wordt gericht 
steun gegeven aan kinderen die zich met moeite kunnen handhaven in de groep. De beroepskracht 
houdt rekening met de onzekerheid, onhandigheid of overgevoeligheid die past bij de overgang van 
‘middenbouw-schoolkind’ naar pre-puber en sluit hier op een respectvolle manier op aan met zijn 
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reactie. Tijdens de inspectie is er een 8+ kind aanwezig welke extra aandacht behoeft. Hij toont 
desinteresse, zoekt grenzen op en doet regelmatig het tegenovergestelde van wat er van hem 

gevraagd wordt. Tijdens de inspectie maakt het kind geluiden welke zorgen voor irritatie bij andere 
kinderen. De beroepskracht vraagt hem om ermee te stoppen. Na twee keer vragen ermee te 
stoppen, negeert de beroepskracht het kind. De beroepskracht licht later aan de toezichthouder toe 

dat er specifieke afspraken zijn gemaakt voor dit kind tijdens kindbesprekingen, onder andere dat 
de beroepskrachten het negatieve gedrag negeren wanneer het kind er niet mee stopt na twee 
keer vragen.  
 
De beroepskracht weet wat 8+ers aankunnen, leuk vinden, enthousiast maakt en sluiten daar in 
hun contact op aan. Bijvoorbeeld: een beroepskracht voert een gesprek over gamen met een 8+ 
kind. De beroepskracht is enthousiast, toont interesse in wat het kind verteld. De beroepskracht 

gebruikt hierbij de kennis die zijzelf heeft over gamen. 
 
Er is sprake van continuïteit in het rooster van de beroepskrachten per groep. Er zijn vaste 
invallers aanwezig/beschikbaar. De (meeste) beroepskrachten van kindercentrum Robbedoes 
locatie Kromstraat werken zowel op het KDV als de BSO. Hierdoor zijn de meeste beroepskrachten 
bekend voor de kinderen. De meeste beroepskrachten kennen hierdoor het programma, de 

kinderen en de werkwijze op de groep. 

 
Tijdens de inspectie is er een aangename sfeer in de groep. De meeste kinderen tonen in hun 
gedrag dat ze zich op hun gemak voelen. Het welbevinden van de kinderen is goed. De kinderen 
zijn ontspannen en bezig met hun spel. De beroepskracht reageert op een warme en 
ondersteunende manier op kinderen. Hij gaat op een ongedwongen manier om met ieder kind. Zo 
wordt er een gezelschapsspel gespeeld, waarbij ondertussen gekletst wordt door de beroepskracht 

en de deelnemende kinderen. 
 
Persoonlijke competentie 
Kinderen hebben de mogelijkheid om zich te ontspannen. Zij kunnen voor activiteiten kiezen die 
passen bij hun eigen interesse en energieniveau. Op het moment van inspectie is het voorschoolse 
opvang. Kinderen mogen zelf kiezen waar ze mee willen spelen, om ontspannen aan de dag te 
beginnen. 

 
De beroepskracht geeft de kinderen passende uitleg, aanwijzingen en correcties. Hij geeft het kind 
daarbij autonomie om zelf te kiezen of mee te denken. Bijvoorbeeld: de beroepskracht speelt 
samen met een kind een gezelschapsspel aan tafel. Zowel beroepskracht als kind hebben het nog 

nooit gespeeld. De beroepskracht leest de speluitleg en overlegt met het kind hoe het spel 
gespeeld zal worden. 

 
De beroepskracht toont zijn betrokkenheid door met aandacht naar individuele kinderen te 
luisteren en aan te sluiten op de inhoud en reikwijdte van wat een kind vertelt. Bijvoorbeeld: twee 
kinderen spelen met een pop. De beroepskracht vraagt aan een ander kind: "Vind jij baby's ook 
leuk?". Het kind zegt: "Nee. Ik vind alleen baby's uit mijn familie leuk". Hierop vraagt de 
beroepskracht: "Heb je veel baby's in de familie dan?". Het kind vertelt vervolgens over zijn familie 
en de beroepskracht luistert aandachtig. 

 
Er is voldoende spelmateriaal voor de verschillende ontwikkelingsgebieden en leeftijdsgroepen. Er 
is gesloten en open spelmateriaal waar kinderen mee kunnen ontdekken en fantaseren. Zo zijn er 
bijvoorbeeld poppen, spelletjes en dinosaurus poppen. Tijdens de inspectie zijn de meeste kinderen 
het grootste deel van de tijd bezig met een bepaalde activiteit. Momenten van betrokkenheid 
(aandacht en concentratie) wisselen af met rondlopen of oppervlakkig spel.  
 

De meeste tentoongestelde werkstukken of versieringen in de ruimte zijn door de kinderen zelf 
gemaakt en/of leggen een relatie met thema-activiteiten of het thematisch profiel van de BSO. Het 

thema is 'herfst'. Er zijn diverse knutselwerkjes te zien, bijvoorbeeld geschilderde bladeren, 
geknutselde paddenstoelen en kabouters.  
 
Sociale competentie 

Kinderen krijgen informatie en hulp om contact met groepsgenootjes te maken en te onderhouden. 
De beroepskracht stimulereert de interactie tussen kinderen met dezelfde interesse of 
talent. Maatjes en vriendjes krijgen eigen spel-/contactgelegenheid. De beroepskrachten moedigen 
aan tot dialoog en uitwisseling tussen kinderen. Bijvoorbeeld: er komt een kind binnen wat net 
door ouders gebracht is. De beroepskracht zegt tegen een kind wat al aanwezig was: "Kijk, daar is 
je vriendin. Willen jullie samen spelen?". De twee kinderen gaan samen met poppen spelen. 
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De beroepskracht zet gerichte activiteiten en materialen in om kinderen te laten samenspelen. Op 
passende wijze (zonder verstoren) wijst hij kinderen op elkaars kennis en kunde. Terwijl de 

beroepskracht met een kind een gezelschapsspel speelt, worden andere kinderen uitgenodigd om 
mee te spelen. De beroepskracht ondersteunt tijdens het gezelschapsspel de kinderen in het spelen 
en in de onderlinge interacties. 

 
De beroepskracht sluit aan op de persoonlijke eigenheid van kinderen. Hij benoemt en waardeert 
individuele talenten, kwaliteiten en eigenaardigheden. Bijvoorbeeld: een kind probeert turnkunsten 
te doen. Ze zegt tegen een beroepskracht: "Kijk eens wat ik kan!" en doet een spagaat. De 
beroepskracht zegt: 'Wow, zit jij op turnen? Of van wie heb je dat geleerd? Van papa?". Het kind 
zegt trots: "Nee dat heb ik mezelf geleerd". Waarop de beroepskracht zegt: "Dat is knap!". 
 

De beroepskracht zet zich in voor een positieve sfeer door zorg voor de inrichting en aankleding 
van ruimte en activiteiten. Hij maakt grapjes, is behulpzaam en heeft aandacht en zorg voor alle 
kinderen. De ruimte van BSO Robbedoes oogt gezellig, door alle knutselwerkjes van kinderen en 
aankleding gemaakt door beroepskrachten. De beroepskracht is geïnteresseerd in alle aanwezige 
kinderen. De beroepskracht neemt de tijd om met alle kinderen in gesprek te gaan. 
 

Overdracht van normen en waarden 

De beroepskracht laat respect zien voor ieder kind; er is geen sprake van discriminatie of 
uitsluiten. Kinderen mogen zijn wie zij zijn. Kinderen reageren positief op andere kinderen. Er is 
belangstelling en nieuwsgierigheid naar wat andere kinderen doen en kunnen. Kinderen voelen zich 
verantwoordelijk voor elkaar. Kinderen hebben plezier met elkaar, zonder anderen stelselmatig uit 
te sluiten. Er is ruimte en begrip voor kinderen die ‘anders-zijn’ of er ‘anders uitzien’ Bij BSO 
Robbedoes heeft de beroepskracht evenveel aandacht voor de rustige en stille kinderen, als de 

drukkere en aanwezige kinderen.  
 
De beroepskrachten geven ruimte aan kinderen om bij (sommige) activiteiten aan te geven waar 
hun voorkeur naar uitgaat. Tijdens de voorschoolse opvang is het gebruikelijk dat kinderen zelf 
mogen kiezen waar ze mee willen spelen, eventueel met ondersteuning van een beroepskracht. Dit 
is ook terug te lezen in het pedagogisch beleid van BSO Robbedoes. 
 

 
 
 
 

 

Gebruikte bronnen 

• Interview (beroepskrachten, assistent manager en houder) 
• Observatie(s) (30 oktober 2019, 7.00u tot 8.30u) 
• Website (www.kindercentrum-robbedoes.nl) 
• Pedagogisch beleidsplan (2019 BSO Pedagogisch beleid) 
• Notulen teamoverleg (19 augustus 2019 en 30 september 2019) 
 

Personeel en groepen 
Binnen personeel en groepen worden de volgende onderdelen beoordeeld: 
• Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang; 
• Opleidingseisen; 
• Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires; 

• Stabiliteit van de opvang voor kinderen. 

Per onderdeel volgt een beschrijving van de bevindingen van de toezichthouder en vervolgens 
wordt een oordeel gegeven op basis van de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang. 
 
Conclusie 
Het kindercentrum voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van 
toepassing zijn. 
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Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De beoordeling van de verklaring omtrent het gedrag is gebaseerd op een steekproef van de 

aanwezige beroepskracht, assistent manager en houder. Deze personen zijn ingeschreven in het 
personenregister kinderopvang met een geldige verklaring omtrent het gedrag en door de houder 
gekoppeld aan de organisatie. 

 
 

Opleidingseisen 

De beoordeling van de beroepskwalificaties is gebaseerd op een steekproef van de diploma's van 
de aanwezige beroepskracht. Deze personen beschikken over een passend diploma 
overeenkomstig de actuele cao Kinderopvang. 
 

 

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

Op basis van de bevindingen tijdens de huidige inspectie blijkt dat de verhouding tussen het aantal 

beroepskrachten en de aanwezige kinderen (beroepskracht-kindratio) in overeenstemming is met 
de daaraan gestelde eisen.  

Tijdens de inspectie zijn er vijf kinderen aanwezig en één beroepskracht. 
 
 
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Op BSO Robbedoes worden de kinderen opgevangen in een vaste stamgroep. Het kindercentrum 
beschikt over de volgende stamgroepen: 

• Bengels: maximaal 20 kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot 8 jaar; 
• Bikkels: maximaal 20 kinderen in de leeftijd van 8 jaar tot 11 jaar; 
• Bikkels Plus: maximaal 12 kinderen in de leeftijd van 11 en 12 jaar. 
Er zijn maximaal 20 kinderen per dag aanwezig op BSO Robbedoes. 
 
Op het kindercentrum wordt gewerkt met een vast team van beroepskrachten, welke zowel op het 
KDV als de BSO werken. De beroepskrachten werken gedurende de week volgens een vast rooster. 

De houder heeft een dusdanig personeelsbeleid dat, bij ziekte, vakantie en verlof, vaste (inval) 
beroepskrachten worden ingezet. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview (beroepskrachten, assistent manager en houder) 
• Personen Register Kinderopvang 

• Diploma(s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 
• Presentielijsten (14 oktober 2019 t/m 25 oktober 2019) 
• Personeelsrooster (14 oktober 2019 t/m 25 oktober 2019) 
• Pedagogisch beleidsplan (2019 BSO Pedagogisch beleid) 
 

Veiligheid en gezondheid 
Binnen veiligheid en gezondheid is het volgende onderdeel beoordeeld: 
• Veiligheids- en gezondheidsbeleid. 

Er volgt een beschrijving van de bevindingen van de toezichthouder en vervolgens wordt een 
oordeel gegeven op basis van de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang. 
 

Conclusie 
Het kindercentrum voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van 
toepassing zijn. 
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Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Beleid 

De houder heeft een beleid opgesteld dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid van de 
kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. Het beleid bestaat uit: 
• Veiligheids- en gezondheidsbeleid; 

• Diverse protocollen. 
De houder draagt er zorg voor dat de beroepskrachten in de praktijk handelen volgens het 
veiligheids- en gezondheidsbeleid. Uit een interview met de beroepskracht blijkt dat hij op de 
hoogte is van het beleid.  
 
Iedere zes weken vindt een groepsoverleg plaats waar wisselend protocollen worden besproken. 
Dit is terug te lezen in de toegestuurde agenda's en notulen van de besprekingen. 

 
De houder zorgt ervoor dat het beleid samen met de beroepskrachten een continu proces is van 
actualiseren, evalueren en implementeren. De houder geeft aan dat in november het beleid 
geëvalueerd zal worden, zodat het beleid voor het einde van het jaar geactualiseerd kan worden. 
Deze cyclus is terug te lezen in het veiligheids- en gezondheidbeleid. 
 

Uit observaties van de praktijk blijkt dat beroepskrachten handelen volgens het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid. Zo worden er bijvoorbeeld geen hete dranken gedronken op de BSO. 
 
EHBO 
De beroepskracht welke aanwezig is tijdens de inspectie, beschikt over een geldig diploma voor het 
verlenen van eerste hulp aan kinderen conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze 
kwalificatie gestelde nadere regels. 

Daarnaast blijkt uit de toegestuurde personeelsroosters dat de houder er zorg voor draagt 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. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview (beroepskrachten, assistent manager en houder) 

• Observatie(s) (30 oktober 2019, 7.00u tot 8.30u) 
• EHBO certificaten 
• Protocol(len) 

• Beleid veiligheid- en gezondheid (Kindercentrum Robbedoes Veiligheid en Gezondheid, 2019) 
• Presentielijsten (14 oktober 2019 t/m 25 oktober 2019) 
• Personeelsrooster (14 oktober 2019 t/m 25 oktober 2019) 

• Notulen teamoverleg (19 augustus 2019 en 30 september 2019) 
 



 

9 van 13 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 30-10-2019 
Kindercentrum Robbedoes te Oss 

 

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) 



 

10 van 13 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 30-10-2019 
Kindercentrum Robbedoes te Oss 

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling met de in artikel 1.50 derde lid van 
de wet genoemde personen inclusief hemzelf. 
 

(art 1.48d 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 1.50 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) 

 

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) 

 

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 art 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 art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 2 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 art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; 

art 9b Regeling Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kindercentrum Robbedoes 
Website : http://www.kindercentrum-robbedoes.nl 
Aantal kindplaatsen : 20 
 

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 :  P. de Graaf 
  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Oss 
Adres : Postbus 5 

Postcode en plaats : 5340BA OSS 
 

Planning 
Datum inspectie : 30-10-2019 
Opstellen concept inspectierapport : 04-11-2019 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 18-11-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 18-11-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 18-11-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 09-12-2019 
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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. 

 
 
 

 
 
 
 


