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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een onaangekondigd incidenteel onderzoek. 

 
Beschouwing 
Dit incidentele onderzoek vindt plaats op verzoek van de gemeente Meierijstad en is naar 
aanleiding van het ingediende wijzigingsverzoek tot het ophogen van het aantal kindplaatsen in het 

register. 
  
Het huidige kindaantal is 37, de houder vraagt een wijziging aan naar 43 kindplaatsen. Om dit te 

kunnen realiseren heeft de houder enkele kamers opnieuw ingericht en in gebruik genomen als 
speelruimte voor de kinderen. Hierdoor is het spelaanbod en de speelruimte voor de kinderen 
vergroot. 
  

Om te beoordelen of de wijziging door de gemeente doorgevoerd kan worden is het volgende in dit 
onderzoek getoetst: 
 inhoud pedagogisch beleidsplan; 
 veiligheid & gezondheid; 
 eisen aan ruimtes. 
  

Er heeft een gesprek plaatsgevonden met de houder, er is een rondgang gemaakt door de binnen- 
en buitenruimte van de bso en er zijn enkele documenten beoordeeld. 
  
Bevindingen 

In dit onderzoek is te concluderen dat de getoetste voorwaarden voldoen aan de gestelde wet- en 
regelgeving. 

 
Advies aan College van B&W 

De toezichthouder adviseert het college om het verzoek tot wijziging van gegevens in het Landelijk 
Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) toe te wijzen. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
In dit domein is beoordeeld of het pedagogisch beleidsplan overeenkomt met de in de praktijk 
aanwezige basisgroepen, aantal kindplaatsen en werkwijze. 
  
Conclusie 

Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarde. 

  
 
Pedagogisch beleid 
 
De inhoud van pedagogisch beleidsplan bevat een concrete beschrijving van de werkwijze, 
maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen.  

 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mevr. E. den Ouden) 
 Observaties (rondgang bso en buitenruimte) 
 Pedagogisch beleidsplan (versie 2018) 
 Pedagogisch werkplan (versie 2018) 
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Veiligheid en gezondheid 

 
In dit domein is het veiligheids-en gezondheidsbeleid beoordeeld. Ook is beoordeeld of het beleid 

overeenkomstig is met de praktijk.  
 
Conclusie  
  
 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

 
De houder heeft een veiligheid- en gezondheidsbeleid opgesteld, deze is recent aangepast en 
vastgesteld omdat de bso enkele ruimtes anders heeft ingedeeld en in gebruik heeft genomen. 

Daarnaast is beschreven wanneer en op welke wijze het beleid in samenwerking met de 
beroepskrachten periodiek wordt besproken, geëvalueerd en indien nodig wordt bijgesteld. 
  
Omdat er momenteel geen openstaande acties/risico's zijn die een maatregel of actie vereisen, is 

deze inspectie niet beoordeeld of het actieplan in overeenstemming is met de praktijk en de aard 
van het risico. 
  
Het veiligheid- en gezondheidsbeleid beschrijft op voldoende en concrete wijze de 
voornaamste risico's met grote gevolgen voor de veiligheid en de gezondheid van de kinderen van 
toepassing voor dit kindercentrum. Ook wordt, zoals vereist, in algemene termen beschreven op 
welke wijze kinderen wordt geleerd om te gaan met kleine risico's. 

  
Ook is het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in 
opleiding, stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen beschreven.   

De conclusie is dat, door het volgen van het opgestelde, beleid de veiligheid en gezondheid van de 
kinderen voldoende gewaarborgd is in de praktijk. 
  

Er is zorg gedragen dat, tijdens de opvangtijden, er minimaal 1 beroepskracht aanwezig is in het 
kindercentrum (kdv en bso) welke een certificaat voor EHBO voor kinderen heeft. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mevr. E. den Ouden) 
 Interview (beroepskrachten) 
 Observaties (rondgang bso en buitenruimte) 

 Beleid veiligheid & gezondheid, versie 2018 
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Accommodatie 

 
In dit domein is beoordeeld of er voldoende binnen en buitenspeelruimte voor het aantal op te 

vangen kinderen aanwezig is. Ook is beoordeeld of de inrichting overeenkomstig met het aantal, de 
leeftijd en de interesses van de kinderen is. 
  
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de gestelde eisen.  
  

  
 
Eisen aan ruimtes 

 
De bso heeft de beschikking over de volgende ruimtes respectievelijk speeloppervlak: 

ruimtes  beschikbaar speeloppervlak    max. aan tal kindplaasen 

gezamenlijke bso-ruimte 72 m²   

jongenskamer 16,5 m²   

meidenkamer 16,5 m²   

knutselkamer 16,5 m²   

gang 30 m²   

Totaal 151,5 m² 43 kindplaatsen 

  
De beschikbare ruimtes zijn ingericht met voldoende en gevarieerd spelmateriaal voor het aantal 
op te vangen kinderen. Ook is rekening gehouden met de verschillende interesses en voorkeuren 
voor jongens en meisjes. 

  
De buitenruimte is niet gemeten maar biedt ruim voldoende speelruimte voor de kinderen. De 

buitenruimte is natuurlijk en uitdagend ingericht voor de kinderen. Er is onder andere een boomhut 
(nu nog in aanbouw), een kabelbaan en goals te vinden. Ook is er de beschikking over voldoende 
los spelmateriaal zoals ballen, fietsen, schep en emmers, enz. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Observaties (rondgang bso en buitenruimte) 
 Plattegrond 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 
maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder 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) 

De houder of voorgenomen houder 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) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
houder er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid samen met de 
beroepskrachten een continue proces is van het vormen van beleid, implementeren, evalueren en 
actualiseren. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3a 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 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3b 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 art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

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

houder 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 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3e Besluit kwaliteit kinderopvang) 

De houder 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 8 
Regeling Wet kinderopvang; bijlage bij de Aanwijzing van geregistreerde certificaten voor de kinderopvang 
inzake het met goed gevolg afgesloten onderricht dat in elk geval het verlenen van eerste hulp aan kinderen 
omvat) 
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Accommodatie 

Eisen aan ruimtes 

De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden 
opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en 
de leeftijd van de op te vangen kinderen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum 
aanwezig kind. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum 
aanwezig kind. De buitenspeelruimte is bij voorkeur aangrenzend aan het kindercentrum. In het 

geval een buitenspeelruimte niet aangrenzend is, is deze gelegen in de directe nabijheid van het 
kindercentrum en voor kinderen toegankelijk en veilig bereikbaar. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kinderdagverblijf De Vlieger 

Website : http://www.kdvdevlieger.nl 
Aantal kindplaatsen : 37 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Kinderdagverblijf De Vlieger BV 
Adres houder : Langstraat 14 

Postcode en plaats : 5481VP Schijndel 

KvK nummer : 17154099 
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 :   
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Meierijstad 
Adres : Postbus 10001 
Postcode en plaats : 5460DA Veghel 
 
Planning 

Datum inspectie : 31-01-2018 
Opstellen concept inspectierapport : 15-02-2018 
Vaststelling inspectierapport : 19-02-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 19-02-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 19-02-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 12-03-2018 
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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. 

 
 

 
 
 
 

 
 

 


