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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 1 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een aangekondigd onderzoek voor registratie. 

 
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 tot op heden gevestigd geweest op de clubaccommodatie van hockeyclub HCAS 

(Rootweg). Per 01-09-2016 gaat Sportstuif verhuizen naar het clubgebouw van NWC (Beatrixlaan). 
De nieuwe accommodatie ligt aan de overzijde op hetzelfde sportpark terrein. De houder heeft op 

27-06-2016 een wijzigingsverzoek hiertoe ingediend bij de gemeente Asten. 
  
Het clubgebouw van NWC is twee jaar geleden opgeleverd (nieuwbouw). De BSO gaat plaatsvinden 
op de eerste verdieping. Hier zijn voor de BSO een ruim bemeten kantine en twee groepsruimten 

beschikbaar. De ruimten blijven in gezamenlijk gebruikt met NWC. Hierdoor richt de BSO haar 
ruimten dagelijks opnieuw in en worden spelmaterialen in kasten opgeborgen. 
  
Na de verhuizing blijft de opvang verder ongewijzigd. Sportstuif biedt BSO aan op maandag, 
dinsdag en donderdag aan maximaal 30 kinderen in de leeftijd van 4- 13 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. 
  
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. De manager is echter voornemens om 
vanaf de herfstvakantie 2016 de locatie Sportstuif tijdens vakanties geopend te houden. 
  

In het LRKP staat de BSO geregistreerd met 30 kindplaatsen. In de praktijk komen er maximaal 20 
kinderen per dagdeel. 
  
  
Inspectiegeschiedenis 2013-2016 
  
Jaarlijkse inspectie op 14 mei 2013 

Tijdens deze inspectie voldeed het kindercentrum aan alle beoordeelde voorwaarden van de Wet 
kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 
  

Jaarlijkse 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 was de VOG van 1 stagiaire niet op de juiste items 

getoetst. 
De gemeente heeft hierop gehandhaafd middels een ‘waarschuwingsbrief’ en een hersteltermijn 
aan de houder. 
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Jaarlijkse inspectie 18 mei en 2 juni 2015 
Tijdens deze inspectie voldeed het kindercentrum aan alle beoordeelde voorwaarden van de Wet 

kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. De houder was er enkel nog niet in geslaagd een 
oudercommissie in te stellen. 
  

  
Huidige inspectie 
  
Onderzoek voor registratie op 29-07-2016 
Op 29-07-2016 heeft de GGD in opdracht van de gemeente een onderzoek voor registratie 
uitgevoerd, Hierbij is geconcludeerd dat exploitatie in de nieuwe BSO accommodatie kan 
plaatsvinden. De houder voldoet aan de wettelijke voorwaarden betreffende de inspectie items 

‘Veiligheid en gezondheid’ en ‘Accommodatie en inrichting’. 
  
Later dit jaar vindt het jaarlijkse GGD inspectiebezoek (onaangekondigd) plaats, waarbij de 
praktijksituatie beoordeeld wordt. 
  

 
Advies aan College van B&W 

Opnemen in het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen. 
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Observaties en bevindingen 

 

Kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang 

 
De toezichthouder toetst of er kinderopvang wordt geboden in de zin van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 
  
 

Kinderopvang in de zin van de wet 
Buitenschoolse opvang Sportstuif biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 4-13 jaar. De 
kinderen worden gedurende de dag verzorgd en er wordt opvoeding geboden door de 
beroepskrachten. 
  
 
Kinderopvang en naleving wet- en regelgeving 

Sportstuif is onderdeel van een grote kinderopvang organisatie, Korein Kinderplein B.V. Deze 
organisatie heeft meerdere kinderopvang locaties in Eindhoven en in de regio Brabant en Limburg. 
Deze kinderopvang locaties worden ieder jaar bezocht door de GGD. Er lopen geen zware 
handhavingstrajecten, zoals een bevel, een last onder dwangsom, of een last onder 
bestuursdwang. 
  
 

Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mw. M. Touwen- van Zeeland (manager)) 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Binnen dit domein is gecontroleerd of de houder de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

heeft uitgevoerd voor exploitatie van de nieuwe BSO accommodatie. 
  
De kennis van de beroepskrachten over het beleid veiligheid en gezondheid en de meldcode 
kindermishandeling zijn niet beoordeeld, omdat de nieuwe BSO accommodatie nog niet in 
exploitatie is gegaan. 
   

 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
Risico-inventarisatie veiligheid  
De risico-inventarisatie veiligheid is uitgevoerd op 13-06-2016 door de manager van Sportstuif met 
behulp van een door Korein opgesteld format ‘veiligheidsmanagement’. Dit format is afgeleid van 
de landelijke methode van de Stichting Consument en Veiligheid. 
  

De risico-inventarisatie veiligheid is uitgevoerd in alle, voor kinderen, toegankelijke ruimtes. Naar 

aanleiding van deze risico-inventarisatie zijn er actieplannen gemaakt en huisregels opgesteld. Er 
zijn geen knelpunten gesignaleerd. 
  
Risico-inventarisatie gezondheid  
De risico-inventarisatie veiligheid is uitgevoerd op 13-06-2016 door de manager van Sportstuif et 
behulp van een door Korein opgesteld format ‘gezondheidsmanagement’. Dit format is afgeleid van 

de landelijke methode van het Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid (LCHV). 
  
Naar aanleiding van deze risico-inventarisatie zijn er actieplannen gemaakt en huisregels 
opgesteld. Er zijn geen knelpunten gesignaleerd. 
  
 

Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mw. M. Touwen- van Zeeland (manager)) 
  Risico-inventarisatie veiligheid (13-06-2016) 
  Risico-inventarisatie gezondheid (13-06-2016) 
  Actieplan veiligheid (13-06-2016) 
  Actieplan gezondheid (13-06-2016) 

  Huisregels/groepsregels (juni 2016) 

 Inventarisatie brandveiligheid 13-06-2016 
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Accommodatie en inrichting 

 
Binnen dit domein is zowel de binnen- als de buitenruimte beoordeeld. Hierbij gaat het om het 

aantal vierkante meters beschikbaar per kind. 
  
De inrichting van de ruimten is niet beoordeeld, omdat de nieuwe BSO accommodatie nog niet in 
exploitatie is gegaan. 
   
 

Binnenruimte 
Binnenspeelruimte 
De BSO beschikt over twee groepsruimten en de kantine. 
  

Ruimte M² 

1.08 bestuurskamer 38,1 

1.09 wedstrijdsecretariaat 32,0 

1.05 kantine 222,3 

  
De basisgroep bestaat uit maximaal 30 kinderen. Er 9,7 m² per kind beschikbaar. Hiermee is er 
ruim voldoende binnenspeelruimte beschikbaar. 
  
De ruimten zijn ten tijde van de inspectie nog niet ingericht. Er staan tafels en stoelen. De 
manager geeft aan dat de ruimten gezamenlijk gebruikt worden met NWC. De ruimten kunnen 
daarom niet permanent worden ingericht voor de BSO. De manager gaat zorgdragen dat er bij 

aanvang van de BSO voldoende gevarieerd spelmateriaal aanwezig is in de wandkasten en er een 
rustige hoek gecreëerd wordt waar kinderen zich terug kunnen trekken/ rustig kunnen spelen. Zij 
geeft daarnaast aan dat zij meer sfeer gaat creëren door de ruimten kleurrijk aan te kleden. 
  
 
Buitenspeelruimte 
Buitenspeelruimte 

De BSO beschikt over aangrenzende buitenpeelruimten. Deze zijn ruim bemeten, vanwege de 
sportlocatie (voetbal- en hockeyvelden). Er is zodoende voldoende buitenspeelruimte beschikbaar 
voor 30 kinderen. 

 
 
Gebruikte bronnen: 

  Observaties (Dag: vrijdag 29-07-2016; Tijd: 10.00-12.00 uur) 
  Plattegrond 
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Inspectie-items 

 

Kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang 

Kinderopvang in de zin van de wet 

De opvang vindt bedrijfsmatig of anders dan om niet plaats. 
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Gedurende de opvang wordt verzorging en opvoeding geboden en een bijdrage geleverd aan de 
ontwikkeling van kinderen. 
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De opvang is gericht op kinderen in de leeftijd dat ze naar het basisonderwijs kunnen gaan. 
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 1 sub c Besluit kwaliteit kinderopvang 
peuterspeelzalen) 

Kinderopvang en naleving wet- en regelgeving 

Er loopt geen handhaving in het kader van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen tegen de vestiging(en)van de houder. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder treft maatregelen om recidive van eerder geconstateerde tekortkomingen in zijn 
vestiging(en) te voorkomen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 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) 

 

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) 

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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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Sportstuif 

Website : http://www.koreinkinderplein.nl 
Aantal kindplaatsen : 30 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Korein Kinderplein BV 
Adres houder : Kanaaldijk Zuid 5A 

Postcode en plaats : 5613LE EINDHOVEN 
Website : www.korein.nl 
KvK nummer : 17125104 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

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 :  Evelien Mertens 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Asten 
Adres : Postbus 290 
Postcode en plaats : 5720AG ASTEN 

 
Planning 
Datum inspectie : 29-07-2016 
Opstellen concept inspectierapport : 29-07-2016 
Zienswijze houder : 02-08-2016 
Vaststelling inspectierapport : 02-08-2016 

Verzenden inspectierapport naar houder : 03-08-2016 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 03-08-2016 

Openbaar maken inspectierapport : 10-08-2016 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

De zienswijze is digitaal ontvangen op 02-08-2016. 
 
Zienswijze inspectierapport Sportstuif Asten juli 2016 

  
 
 In het rapport staat op pagina 3 dat de opvang op maandag, dinsdag en donderdag geopend 

is. Sportstuif is voornemens om in de toekomst, bij voldoende aanmeldingen, ook op de 
vrijdag open te gaan. 

 Op pagina 3 en 5 van het rapport wordt vermeld dat Sportstuif onderdeel is van een grotere 
organisatie, te weten Korein Kinderplein. Allleen bij locatie Sportstuif Asten is er een 

bestuurlijke samenwerking met Korein Kinderplein. In Veldhoven is er een zelfstandige BSO 
locatie van Sportstuif. De locatie in Veldhoven valt niet onder Korein Kinderplein.  

  
  

Met vriendelijke groet, 
  
Mieke Touwen 

Manager Sportstuif 
 
 

 
 
 

 


