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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. 
 
In dit inspectierapport zijn niet alle items beoordeeld, omdat er sprake is van een zogeheten 
risicogestuurd toezicht. Met behulp van het model risicoprofiel zijn de inspectieactiviteiten bepaald. 

Deze inspectieactiviteiten richten zich alleen op de wettelijk bepaalde items en het domein 
Veiligheid en gezondheid en Ouderrecht. 

 
Beschouwing 
De Stichting Sportieve Naschoolse Sportstuif is in de gemeente Asten in mei 2010 opgezet door 
drie bestuurders. Vanaf juli 2010 is Sportstuif een bestuurlijke samenwerking aangegaan met 
Korein B.V. Deze samenwerking is tot stand gekomen omdat er voor beide partijen een 
meerwaarde lag in zowel de bedrijfsvoering als in het aanbieden van buitenschoolse opvang (BSO) 

gericht op sport en bewegen. 
Korein Kinderplein is een grote aanbieder van kinderopvang en heeft meerdere locaties in 

Eindhoven en in de regio Brabant en Limburg. 
  
Sportstuif is gevestigd op de clubaccommodatie van hockeyclub HCAS. Het sportcomplex is gelegen 
aan de rand van Asten en is omgeven door veel groen. Sportstuif heeft de beschikking over het 

sporthuis van hockeyclub HCAS, een kunstgrasveld en een grasveld. 
  
De binnenspeelruimte betreft een gedeelte van een sportkantine. Sportstuif biedt BSO aan op 
maandag, dinsdag en donderdag aan maximaal 30 kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. 
Op de woensdagmiddagen geeft één van de beroepskrachten gratis sport clinics voor alle kinderen 
van de basisschool in de regio. Deze clinics worden gegeven om kinderen te stimuleren te bewegen 
en om de BSO Sportstuif te promoten. De BSO is dan gesloten. 

Tevens geven de beroepskrachten gymlessen op de basisscholen in Asten. Op deze manier maken 
kinderen kennis met de beroepskrachten en de buitenschoolse opvang Sportstuif. 
  
Inspectiegeschiedenis 
Het kindercentrum is vanaf 2010 jaarlijks bezocht voor een inspectiebezoek. 
  

Reguliere inspectie op 31 januari 2012 

Tijdens deze inspectie had de houder verzuimd een klachtenjaarverslag op te stellen. Deze 
tekortkoming is door de houder direct opgelost. 
  
Reguliere inspectie op 14 mei 2013 
Tijdens deze inspectie is geconstateerd dat de onderzochte items voldeden aan de Wet 
Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 

  
Reguliere inspectie op 27 februari 2014 
Tijdens deze inspectie bleek dat het domein "Personeel" niet volledig voldeed. Eén beroepskracht 
en drie bestuurders waren niet in het bezit van een Verklaring omtrent het gedrag uit de 
verplichtte continue screening. Daarnaast is de VOG van 1 stagiaire niet op de juiste items 
getoetst. 
De gemeente heeft de houder een brief gestuurd met een "waarschuwing" en een hersteltermijn. 

  
Huidige inspectie op 18 mei en 2 juni 2015 
De buitenschoolse opvang richt zich voornamelijk op het aanbieden van sportieve activiteiten op 

het buitenterrein, maar wil kinderen ook de mogelijkheid geven om zelf keuzes te maken. Het 
merendeel van de opvang vertoeven de kinderen op het buitenterrein. In samenspraak met de 
kinderen worden er sport- en spelactiviteiten aangeboden. 
  

In de vakantieperioden worden de kinderen opgevangen op de locatie van Korein Kinderplein Jan v. 
d. Diesduncstraat en is de locatie Sportstuif gesloten. 
  
In de afgelopen meivakantie zijn de locaties van KKP Jan van der Diesduncstraat en Sportstuif 
samengevoegd op de locatie KKP Molenstraat omdat de KKP Jan van der Diesduncstraat niet 
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beschikbaar was vanwege een interne verbouwing. De beroepskracht van Sportstuif is ingezet op 
de locatie Molenstraat, zodat de kinderen een bekende gezicht zagen. 

  
  
Conclusie  

Tijdens de huidige inspectie is geconstateerd dat alle getoetste items voldoen aan de Wet 
kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, behalve het instellen van een oudercommissie. 
  
Landelijk Register Kinderopvang en peuterspeelzalen (LRKP) 
In het LRKP staat de bso geregistreerd met 30 kindplaatsen. In de praktijk komen er nooit meer 
dan 20 kinderen per dagdeel. 
  

 
Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
 
Domein Personeel 
 
De houder heeft een onvolledige VOG aangeleverd van de nieuwe beroepskracht. In een e-mail van 

12 juni 2015 heeft hij laten weten direct een nieuwe VOG aan te laten vragen. 
De toezichthouder adviseert de houder om de VOG naar de gemeente en GGD te mailen zodra deze 
binnen is. 
  
  
Domein ouderrecht 
  

De houder heeft een oudercommissie ingesteld. 
(art 1.58 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
 

 



 

5 van 18 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 02-06-2015 
Sportstuif te ASTEN 

 

Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Inleiding 
  
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het "Pedagogisch klimaat". Binnen de 
praktijkobservatie zijn de volgende competenties geobserveerd en beoordeeld: 

 emotionele veiligheid; 
 persoonlijke competentie; 
 sociale competentie; 
 overdracht van normen en waarden. 
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het Veldinstrument 
observatie kindercentrum 4-12 jaar. De inspectiebevindingen van het domein "pedagogisch 
klimaat" zijn per aspect beschreven met praktijkvoorbeelden. Elk onderdeel eindigt met een 

oordeel op basis van de wettelijke criteria. 
  
 
Pedagogische praktijk 
 
Tijdens de observaties van de pedagogische praktijk maakt de inspecteur gebruik van het 
Veldinstrument observatie kindercentrum (januari 2015). Onderstaande beschrijvingen zijn aan dat 

instrument ontleend en tijdens het onderzoek op locatie geconstateerd. Na de cursieve beschrijving 
uit het veldinstrument volgt een voorbeeld uit de waargenomen praktijk. 
  
Het inspectiebezoek bestaat twee observaties omdat bij de eerste inspectie er een beperkt aantal 
kinderen aanwezig was. Bij de observatie van maandagmiddag 19 mei 2015 waren er 4 kinderen 
aanwezig met twee beroepskrachten en een stagiaire. Bij de tweede inspectie op dinsdagmiddag 3 

juni 2015 waren 14 kinderen aanwezig met twee beroepskrachten en twee stagiaires. 
  
Tijdens de observaties op de groepen is gezien, dat wordt voldaan aan de vier pedagogische 
basisdoelen: emotionele veiligheid, persoonlijke competentie, sociale competentie en overdracht 
van normen en waarden. 

  
Emotionele veiligheid 

Het bieden van emotionele veiligheid is van primair belang, niet alleen omdat het bijdraagt aan het 
welbevinden van de kinderen nu, maar ook omdat een onveilig klimaat het realiseren van de 
andere pedagogische doelstellingen in de weg staat. Als een kind zich niet veilig voelt, gaat het niet 
op ontdekking uit en durft het geen nieuwe uitdagingen aan te gaan. Het kind ontwikkelt geen 
zelfvertrouwen en er kan geen sprake zijn van innerlijke groei door positieve ervaringen. 
Bron: 'Veldinstrument observatie pedagogische praktijk 4 - 12 jaar'. 
  

Veldinstrument observatie: ‘De beroepskrachten hebben een vertrouwde relatie met de kinderen’ 
De beroepskrachten laten merken dat ze de kinderen accepteren zoals ze zijn, ze geven 
complimentjes, gaan in gesprek en treden bemoedigend op. De meeste kinderen zijn enthousiast 
te maken en te motiveren door de beroepskracht. De kinderen schakelen de beroepskracht in als 
het nodig is. 
Enkele voorbeelden: 

 De kinderen worden door de beroepskracht op de basisschool opgehaald en er wordt gezorgd 
dat de kinderen met de taxi meegaan. Vervolgens fiets de beroepskracht naar de 

sportaccommodatie. De kinderen kunnen binnen of buiten gaan spelen. 
 De kinderen worden verwelkomd door de beroepskrachten en stagiaires en deze gaan in 

gesprek met de kinderen of stellen voor een activiteit te gaan doen. Een vierjarige zit tijdens 
het vrij spel moment met de duim in de mond achterop de skelter. Na het fruitmoment gaat 
het kind enthousiast mee en neemt deel aan de spelletjes op hockeyveld. 

  
  
  
Conclusie 
In het kindercentrum wordt de emotionele veiligheid voldoende gewaarborgd. 
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Persoonlijke competentie 
Bij jonge kinderen zijn exploratie en spel de belangrijkste middelen om greep te krijgen op hun 

omgeving. Door exploratie ontdekt het kind nieuwe handelingsmogelijkheden die vervolgens in spel 
worden geoefend, uitgebouwd, gevarieerd en geperfectioneerd. Exploratie en spel zijn intrinsiek 
gemotiveerd; de kwaliteit van exploratie en spel is een voorspeller van hun latere creativiteit, 
onafhankelijkheid en veerkracht. 
Bron: 'Veldinstrument observatie pedagogische praktijk 4 - 12 jaar'. 
  
Veldinstrument observatie: 'Kinderen hebben de mogelijkheid om (leer) ervaring op te doen 

dankzij de groep, spelmateriaal, activiteitenaanbod en inrichting.’ 
Kinderen gaan dagelijks naar buiten en hebben spelmateriaal dat aanzet tot individueel en 
gezamenlijk spel. De inrichting van de ruimte sluit aan bij de behoefte van de 8 plussers. 
Enkele voorbeelden: 
 Rond 15.45 uur gaan de kinderen met de beroepskrachten op de banken zitten en kunnen ze 

fruit of groente van de schaal pakken. Alvorens een kind iets mag pakken worden er 

rekenvragen en raadsels voorgelegd. Bij een goed antwoord mag een kind iets van de schaal 

pakken. De vier kinderen doen enthousiast mee en verzinnen zelf nieuwe opdrachten. 
 Het programma is met name gericht op het buiten zijn voor verschillende spelletjes en/of 

sportactiviteiten. De beroepskrachten gaan met de kinderen naar buiten waar verschillende 
spelletjes gedaan worden, zoals tikkertje, touwtrekken en balspel. 

 Indien er meerdere kinderen aanwezig zijn worden de spelletjes in kleine groepen gedaan. De 
beroepskracht deelt tevoren de groepen in op basis van leeftijd en/of interesse. 

  
  
Conclusie 
In het kindercentrum wordt de persoonlijke competentie voldoende gewaarborgd. 
  
  
Sociale competentie 

Het samenzijn met vertrouwde pedagogisch medewerkers en bekende leeftijdsgenoten bevordert 
de ontwikkeling van relaties en bevordert dus een gevoel van veiligheid. Goede relaties met 
leeftijdsgenoten bevorderen de kwaliteit van hun uitwisselingen en van hun spel. In een 
vertrouwde groep leeftijdsgenoten kunnen kinderen gevoelens van verbondenheid en sociale 
verantwoordelijkheid ontwikkelen. 

Bron: 'Veldinstrument observatie pedagogische praktijk 4 - 12 jaar'. 

  
  
Veldinstrument observatie: ‘De beroepskrachten ondersteunende kinderen in hun onderlinge 
interactie.' 
De kinderen krijgen de informatie en hulp om contact met groepsgenootjes te maken en te 
onderhouden. De beroepskrachten zetten gerichte activiteiten en materialen in om kinderen samen 
te laten spelen. De beroepskrachten moedigen interacties aan. 

Een voorbeeld: 
 Bij de tweede observatie werd een kind voorgesteld dat voor de eerste keer de bso bezoekt. 

De beroepskracht laat de andere kinderen zichzelf voorstellen en legt uit dat een eerste keer 
spannend kan zijn. De beroepskracht vraagt de kinderen ook op het nieuwe kind te letten. 

  
Conclusie 
In het kindercentrum wordt de sociale competentie voldoende gewaarborgd. 

  
Overdracht van waarden en normen 

Het gedrag van de groepsleiding speelt een cruciale rol bij de morele ontwikkeling van kinderen. 
Door de reactie van groepsleiding en de uitleg die zij daarover geven, ervaren kinderen de grenzen 
van goed en slecht, van anders, van mogen en moeten. Kinderen begrijpen beter waarom bepaald 
gedrag verwacht wordt in bepaalde situaties. Deze kennis geeft kinderen zekerheid over hun eigen 

functioneren (zelfvertrouwen) en leidt tot betere zelfsturing en sociale interactie. 
Bron: 'Veldinstrument observatie pedagogische praktijk 4 - 12 jaar'. 
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Veldinstrument observatie: ' Oefenen van gedeelde verantwoordelijkheid en respectvol samenzijn.' 
  

De kinderen reageren positief op andere kinderen. Er is belangstelling en nieuwsgierigheid naar 
wat andere kinderen doen en kunnen. De beroepskrachten geven kinderen de ruimte om bij 
sommige activiteiten aan te geven waar de voorkeur naar uit gaat. 

Enkele voorbeelden: 
 Kinderen helpen mee om alle spelmaterialen mee naar buiten te nemen. 
 Uit school worden de jassen en tassen opgehangen en gaan de kinderen buiten of binnen 

spelen. Voor het fruitmoment wassen kinderen de handen. 
 Kinderen zijn vrij deel te nemen aan de activiteiten. De praktijk is dat alle kinderen tussen 16 

en 17 uur deelnemen aan de verschillende spelonderdelen. 
  

Conclusie 
In het kindercentrum worden de waarden en normen voldoende gewaarborgd. 
  
 
Gebruikte bronnen: 
  Vragenlijst houder en/of locatieverantwoordelijke (ontvangen 23 april 2015) 

  Interview anderen (Beroepskrachten) 

  
Observaties (Maandag 18 mei van 15.00 t/m 16.00 uur en dinsdag 2 juni 2015 van 14.45 en 
16.15 uur) 
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Personeel en groepen 

 
Inleiding 

  
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het "Personeel en groepen". Binnen dit domein 
zijn de medewerkers gecontroleerd op een passende beroepskwalificatie en een geldige verklaring 
omtrent het gedrag (VOG). In 2014 is getoetst of de medewerkers een VOG hebben dat is 
opgenomen in de continue screening. Vanaf 2015 worden alleen de nieuwe medewerkers en 
stagiaires getoetst. 

Daarnaast wordt getoetst of de houder voldoende personeel inzet. 
  
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
Alle beroepskrachten en stagiaires hebben inmiddels een VOG, die in het kader van de continue 

screening zijn aangevraagd. Het screeningsprofiel is naast 84 en 86 ruim opgepakt met de 

aanvullende profielen van 11, 12, 21, 22 en 71. 
  
VOG nieuwe medewerker 
Onlangs is er een nieuwe medewerker gestart zonder dat er een verklaring omtrent het gedrag 
aanwezig was. Op 3 juni 2015 is, volgens informatie van deze beroepskracht de VOG aangevraagd 
bij de gemeente Asten. Met de beroepskracht is afgesproken de VOG te mailen naar de GGD. 

Op 12 juni 2015 is de VOG van betreffende beroepskracht naar de toezichthouder gemaild. 
Deze blijkt een onvolledig screeningsprofiel te hebben, namelijk 84 Zorg voor minderjarigen 
ontbreekt. Het screeningprofiel op de VOG van 3 juni 2015 is: 12, 43, 63 en 86. 
 De houder is hiervan, via een e-mail, op de hoogte gebracht. Hij heeft per omgaande laten weten 
met spoed een nieuwe VOG aan te vragen. 
  

  
 
 
Passende beroepskwalificatie 
 
Beide beroepskrachten beschikken over een passende beroepskwalificatie voor alleen 

werkzaamheden in een buitenschoolse opvang. Ze zijn niet gekwalificeerd voor het werken in de 

dagopvang. 
  
  
 
 
Opvang in groepen 
 

De bso bestaat uit één basisgroep van maximaal 20 kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. 
  
Aandachtspunt  
Indien een groep meer dan 20 kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar bevat dient een tweede 
groep gerealiseerd te worden. 
  

  
  

 Dagen Aantal kinderen in week 21/2015 

Maandag  5 kinderen 

Dinsdag  14 kinderen 

Donderdag  6 kinderen 

 
 

Beroepskracht-kindratio 
 
In week 21/2015 en tijdens de twee observatiemomenten zijn er voldoende beroepskrachten 
ingeroosterd. 
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Gebruikte bronnen: 
  Vragenlijst houder en/of locatieverantwoordelijke (ontvangen 23 april 2015) 
  Interview anderen (Beroepskrachten) 

  
Observaties (Maandag 18 mei van 15.00 t/m 16.00 uur en dinsdag 2 juni 2015 van 14.45 en 
16.15 uur) 

  Verklaringen omtrent het gedrag (6) 
  Diploma's beroepskrachten (1) 
  Personeelsrooster (op locatie) 
 Ontvangen op 8 juni 2015: kopie diploma beroepskracht 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Inleiding 

  
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein "Veiligheid en gezondheid". Binnen 
dit domein is aandacht voor de wijze waarop de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid, de 
actieplannen en de huisregels zijn uitgevoerd. In de praktijk wordt gekeken naar de kennis van de 
beroepskrachten op het beleid veiligheid en gezondheid. Daarnaast is er aandacht voor de meld 
code kindermishandeling. In de praktijk is gekeken naar de kennis van de beroepskrachten over de 

inhoud van de meld code. 
  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
Jaarlijks wordt de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid in maand oktober uitgevoerd door 
de beroepskracht. De houder heeft een digitale versie gemaakt naar het voorbeeld van het model 

van Stichting Consument en Veiligheid en het model van het Landelijk Centrum voor Hygiëne en 

Veiligheid (LCHV). 
  
De risico-inventarisatie is een combinatie van het inventariseren van de risico's op het gebied van 
veiligheid en gezondheid met daaraan vastgekoppeld een plan van aanpak waarin de 
verantwoordelijke vermeld wordt, namelijk vestigingsmanager, veiligheidsrisicomanager, 
gezondheidsrisicomanager of pedagogisch medewerker. 

Het plan van aanpak is verwerkt in de risico-inventarisatie onder de rubriek "planning". Hier wordt 
als planning aangegeven: "Tijdens uitvoering werk". De reden is dat het gaat om  huisregels op het 
gebied van veiligheid en gezondheid. 
 
De speeltoestellen zijn in het beheer geplaatst van Sportstuif, hockeyclub Asten Someren en de 
gemeente Asten. De toestellen zijn in november 2013 geplaatst en direct gekeurd. 

  
Alle beroepskrachten hebben een certificaat bedrijfshulpverlening (BHV) behaald. Jaarlijks wordt de 
herhalingscursus gevolgd. In principe wordt er twee maal per jaar een calamiteiten oefening 
gehouden. 
   
Aandachtspunt gezondheid 

De bso maakt gebruik van de twee damestoiletten, die aangrenzend aan de ruimte liggen. Deze 

toiletten worden een keer per week op de maandagen gepoetst. Gezien het intensieve gebruik van 
de toiletten is met de beroepskracht besproken deze dagelijks te gaan poetsen. 
Beroepskracht heeft aangegeven de huisregels en het actieplan hierop aan te passen. De 
toezichthouder ziet dit danook als een incident. 
 
 
Meldcode kindermishandeling 

 
De houder gebruikt de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de branche 
kinderopvang (Brancheorganisatie kinderopvang 1 juli 2013). 
  
De houder heeft in een e-mail van 8 juni 2015 het volgende laten weten. 
Er zijn nog geen extra scholing geweest i.v.m. de meldcode kinderopvang. De locatieleider is de 

meest ervaren beroepskracht, die altijd aanwezig is en daarmee de aandacht functionaris. Tot op 
heden hebben wij deze functie niet officieel gemaakt, aangezien er tot op heden nog nooit signalen 
zijn geweest van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Wij willen desalniettemin graag de 

scholing zo spoedig mogelijk gaan starten. 
  
  
Gebruikte bronnen: 

  Risico-inventarisatie veiligheid (oktober 2014) 
  Risico-inventarisatie gezondheid (oktober 2014) 
  Huisregels/groepsregels (inzage op locatie) 
E-mail over meld code kindermishandeling, ontvangen 8 juni 20158 juni 2015 
E-mail met de logboek voor Simply Nest Swing en Chipmunk Tree, ontvangen 8 juni 2015  
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Accommodatie en inrichting 

 
Inleiding  

  
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein "Accommodatie en inrichting" omdat 
dit domein sinds de opening niet bekeken is en de kindplaatsen in het LRKP op 30 staat. Per aspect 
worden eerst de bevindingen beschreven over het kindercentrum. Daarna volgt een oordeel op 
basis van de wettelijke criteria. 
  

 
Binnenruimte 
 
De BSO heeft de beschikking over en gedeelte vann de sportkantine van de hockey club. Aan het 
begin van een bso middag wordt vanuit de berging een verrijdbare kast als  afscheiding neergezet. 
  
  

Binnenruimte m² Aantal kinderen Beschikbare m² 

Sportkantine 108 m² 30  3,6 m² 

   

De binnenruimte is ingericht met twee banken en lage tafels.  Daarnaast zijn er twee hoge tafels 
met banken. Tijdens de opvang wordt de sportkantine ingericht met een verrijdbare kast en andere 
speelelementen, zoals: zitzakken. In de kast zitten verschillende teken- en knutselmaterialen, 
spelletjes, verkleedkleren, koffers met knex en kapla. Er zijn voldoende mogelijkheden voor 
kinderen om binnen te spelen met spel- en ontwikkelingsmateriaal. 
 
 

Buitenspeelruimte 
 
Er is voldoende buitenruimte beschikbaar op het sportterrein beschikbaar. Met de hockeyclub is 
afgesproken dat de bso een gedeelte van het terrein gebruik: het speelgedeelte met 
speeltoestellen, het eerste kunstgrasveld en een grasveld. Beide sportvelden zijn voorzien van 
goals. 
Er zijn ruim voldoende spel- en buitenmaterialen die gebruikt kunnen worden. 

  

Het terrein is volledig omheind met een poort die op slot kan. Tijdens de openingstijden worden 
ook hockeytrainingen gegeven waardoor de entreepoort open staat voor de ouders en hun 
kinderen. 
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Ouderrecht 

 
Inleiding 

  
Dit hoofdstuk belicht alleen de inspectiebevindingen over het domein "Ouderreccht" dat betrekking 
heeft op de aanwezigheid en werkwijze van de oudercommissie. 
  
 
Oudercommissie 

 
De houder had een oudercommissie ingesteld met twee leden. Een lid is in mei 2015 gestopt 
omdat zijn kind de bso verlaten heeft. Formeel is er tijdens de inspectie geen oudercommissie 
meer. 
  
In de vragenlijst, die door de oudercommissie is ingevuld, wordt aangegeven dat de houder het 
afgelopen jaar geen adviesvragen heeft voorgelegd. De oudercommissie heeft ongevraagd 

geadviseerd inzake extra web site informatie. 

   
Aandachtspunt 
Het is zaak dat de houder samen met de oudercommissie afspraken te maken over de wijze 
waarop en wanneer de onderwerpen, waarop een wettelijke adviesrecht is, in de oudercommissie 
besproken worden.  Doel hiervan is afspraken te maken over de wijze waarop de houder een 
wettelijk advies voorlegt aan de oudercommissie. 

  
Inspanning Oudercommissie 
In een mail van 8 juni 2015 heeft de houder laten weten de volgende inspanning te gaan 
verrichten: 
 In de eerstvolgende nieuwsbrief (gepland in juni 2015) de vraag voor ouders om de plaats in 

te nemen van de vertrokken vader. 

 Daarnaast is/wordt aan ouders wekelijks gevraagd/gepolst bij het ophaalmoment of ze willen 
deelnemen aan de oudercommissie en wordt de brief uit de bijlage overhandigd (brief om deel 
te nemen aan de oudercommissie2). 

 
Conclusie 
De houder gaat inspanning leveren om een tweede lid voor de oudercommissie te vinden. 

  

  
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet 
is voldaan. 
 

 
 

 De houder heeft een oudercommissie ingesteld. 
(art 1.58 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)  
   

 
 
 
 

 
Gebruikte bronnen: 

  Vragenlijst houder en/of locatieverantwoordelijke (ontvangen 23 april 2015) 
  Vragenlijst oudercommissie (ontvangen 5 mei 2015) 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (heer S. de Jong) 
  Interview anderen (Beroepskrachten) 
  Website (www.sportstuif.nl) 

  Nieuwsbrieven (website) 
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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. Indien een verklaring omtrent het gedrag is afgegeven vóór 1 maart 2013 dan is deze niet 
ouder dan twee jaar. 
(art 1.50 lid 3 en art 3.8g lid 1 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, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger werkzaam bij de 
onderneming is niet ouder dan twee jaar. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 en art 3.8g lid 3 en 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Passende beroepskwalificatie 

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

Opvang in groepen 

Ieder kind behoort bij een basisgroep. 
(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 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 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt 
afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 
(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 8 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 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers 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 Besluit registers 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 
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 1 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 3 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 



 

15 van 18 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 02-06-2015 
Sportstuif te ASTEN 

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 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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 onder f Besluit registers 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 Besluit registers 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 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub 
a 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 1 en 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 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Meldcode kindermishandeling 

De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld welke voldoet aan de beschreven 
eisen. 
(art 1.51a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2a Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

 

Accommodatie en inrichting 

Binnenruimte 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² passend ingerichte binnenspeelruimte 
beschikbaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op 
te vangen kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Buitenspeelruimte 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3 m² buitenspeelruimte beschikbaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is voor kinderen toegankelijk. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is vast beschikbaar voor de buitenschoolse opvang. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de 
op te vangen kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De niet-aangrenzende buitenspeelruimte is in de directe nabijheid van het kindercentrum. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De niet-aangrenzende buitenspeelruimte is voor kinderen goed bereikbaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De niet-aangrenzende buitenspeelruimte is voor kinderen veilig bereikbaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Ouderrecht 

Oudercommissie 

De houder heeft een oudercommissie ingesteld. 
(art 1.58 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Sportstuif 

Aantal kindplaatsen : 30 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Korein Kinderplein B.V. 
Adres houder : Kanaaldijk Zuid 5A 
Postcode en plaats : 5613LE EINDHOVEN 

Website : www.korein.nl 
KvK nummer : 17125104 
 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Brabant-Zuidoost 
Adres : Postbus 8684 
Postcode en plaats : 5605KR EINDHOVEN 

Telefoonnummer : 088 0031 377 
Onderzoek uitgevoerd door :  Mirjam van den Brand 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Asten 
Adres : Postbus 290 

Postcode en plaats : 5720AG ASTEN 
 
Planning 
Datum inspectie : 02-06-2015 
Opstellen concept inspectierapport : 03-06-2015 
Zienswijze houder : 18-06-2015 
Vaststelling inspectierapport : 12-06-2015 

Verzenden inspectierapport naar houder 

en oudercommissie 

: 14-06-2015 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 14-06-2015 

Openbaar maken inspectierapport : 03-07-2015 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

Op 12 juni 2015 heeft er een telefonisch hoor en wederhoor plaatsgevonden met de houder. Deze 
heeft geen opmerkingen over het inspectierapport en maakt geen gebruik van de mogelijkheid om 
een zienswijze aan te leveren. 

  
  

 
 
 

 


