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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 3 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd regulier onderzoek. 
In dit inspectierapport zijn niet alle items beoordeeld, omdat er sprake is van een zogeheten 
risicogestuurd toezicht (RGT). Met behulp van het model risicoprofiel zijn de inspectieactiviteiten 
bepaald. Deze inspectieactiviteiten richten zich primair op de kwaliteit van de dagelijkse praktijk. 

 
Beschouwing 
Stichting Sportieve naschoolse opvang 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. Korein Kinderplein is een grote aanbieder van kinderopvang en heeft meerdere locaties 
in Eindhoven en in de regio Brabant en Limburg. 
  
De samenwerking tussen Sportstuif en Korein B.V. is tot stand gekomen aangezien een 

samenwerking voor beide partijen een meerwaarde bood in zowel de bedrijfsvoering als in 
aanbieden van buitenschoolse opvang (BSO) gericht op sport en bewegen. 
  
Korein Sportstuif is gevestigd op de clubaccommodatie van hockeyclub HCAS. Het sportcomplex is 
gelegen aan de rand van Asten en is omgeven door veel groen. Korein Sportstuif heeft de 
beschikking over het sporthuis van hockeyclub HCAS, een kunstgrasveld en een grasveld. 

  
Korein Sportstuif biedt BSO aan op maandag, dinsdag en donderdag aan maximaal 30 kinderen in 
de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. In de praktijk wordt er aan maximaal 20 kinderen opvang geboden. 
De dinsdag en donderdag zijn de drukte dagen.  

 
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. 
 
Op de woensdagmiddagen geeft één van de beroepskrachten van 13.30 tot 14.30 uur wordt gratis 
sport clinics voor alle kinderen van de basisschool leeftijd in de regio. Dit gebeurt op de locatie van 
de BSO. Deze clinics worden gegeven om kinderen te stimuleren te bewegen en 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. 
  

In de vakantieperioden worden de kinderen opgevangen op de locatie van Korein Kinderplein Jan v. 
d. Diesduncstraat en is de locatie Sportstuif gesloten. 

  
Inspectiegeschiedenis 
Op 31-01-2012 is er een onaangekondigd inspectiebezoek geweest op locatie. Er werd toen enkel 
geconstateerd dat de houder geen klachtenjaarverslag had opgesteld. De tekortkoming was door 
de houder direct opgelost. 
 
OP 14-05-2013 heeft er een onaangekondigd regulier bezoek plaatsgevonden. Tijdens deze 

inspectie is geconstateerd dat aan alle items van de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen is voldaan. 
  
Voortgang 
Op 27-02-2014 heeft er een inspectie plaatsgevonden. Tijdens de inspectie vond er een activiteit in 

de bossen plaats. Er heerst een ontspannen en enthousiaste sfeer in de groep. De beroepskrachten 
vertellen enthousiast over de activiteiten die worden aangeboden op de buitenschoolse opvang. Uit 

de gesprekken blijkt dat de beroepskrachten goed weten wat er in de kinderen omgaat, wat zij wel 
en niet leuk vinden en hoe kinderen te enthousiasmeren.  
 
Tijdens de huidige inspectie is geconstateerd dat het niet alle getoetste items voldoen aan de Wet 
kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Zie voor verdere toelichting op de overtreding 
de inhoud van het rapport en onderstaand ‘advies aan College en B&W’. 
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Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
 

Conclusie: 
Tijdens de inspectie is de volgende overtreding geconstateerd 
  

 Eén beroepskracht en drie bestuurders zijn niet in het bezit van een geldig VOG, i.v.m. de 
continue screening. Daarnaast is de VOG van 1 stagiaire niet op de juiste items getoetst. 
(art 1.50 lid 3 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Binnen dit domein zijn de volgende competenties geobserveerd en beoordeeld: 
• Emotionele veiligheid; 
• Persoonlijke competentie; 
• Sociale competentie; 

• Overdracht van normen en waarden. 
  

Er heeft een inspectie plaatsgevonden op donderdagmiddag. Er waren 15 kinderen aanwezig. Er 
heeft een gesprek plaatsgevonden met dezelfde beroepskrachten als tijdens de inspectie in 2013. 
Zodoende kan geconcludeerd worden dat er sprake is van een standvastig team. 
  
Pedagogische praktijk 

 
Tijdens de observaties van de pedagogische praktijk maakt de inspecteur gebruik van het 
Veldinstrument observatie kindercentrum (oktober 2013). 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. 
 
Emotionele veiligheid: 

'Er is veel interactie tussen beroepskracht en kind; de interacties zijn vriendelijk en hartelijk' 
Tijdens de observatie is gezien dat het contact tussen de beroepskrachten en de kinderen 

gemoedelijk verloopt. Er is uit school direct ruimte voor ontspanning en er is daarnaast een 
groepsmoment, waarbij de kinderen de ruimte krijgen om een verhaal te vertellen. De gehele 
groep gaat aan tafel voor een eet- en drink moment. Er wordt volop gelachen en onderling 
gekletst. Kinderen vertellen over dat 'ze morgen carnaval hebben op school'. 

 
'De activiteiten passen in algemene zin bij de interesse en het ontwikkelingsniveau van de 
kinderen. Kinderen kunnen bij sommige activiteiten aangeven waar hun voorkeur naar uit gaat. Zij 
krijgen gelegenheid om ook kenbaar te maken waar ze zelf zin in hebben' 
Er worden dagelijks beweegactiviteiten georganiseerd voor de kinderen. Tijdens de inspectie gaat 
de groep naar de bossen om 'landverovertje' te spelen. Kinderen kunnen zelf aangeven of ze zin 
hebben om aan de activiteit deel te nemen.  

De beroepskracht geeft aan 'dat ze kinderen stimuleren om deel te nemen aan de georganiseerde 
activiteit, maar dat het regelmatig voor komt dat één van de beroepskrachten met een aantal 
kinderen binnen blijft als zij dat liever doen'. Er wordt gekeken waar de behoefte ligt van de 

kinderen geeft de beroepskracht aan: 'Zo hebben we een aantal dagen terug de volledige middag 
gebouwd met Knex, omdat ze dat liever deden' 
  
'Er is een balans tussen leeftijd en gender in de groep' 

De basisgroep op de bso bestaat uit zowel jongens- als meisjes, jong en oud. Alle kinderen hebben 
een speelmaatje. Tijdens de inspectie is gezien dat over dat de wat oudere jongens elkaar 
opzoeken in het spel. Echter is gezien dat tijdens de beweegactiviteiten alle kinderen onderling met 
elkaar samen spelen. 
  
Persoonlijke competentie: 

'De beroepskrachten geven duidelijke informatie over start, verloop en einde van een activiteit; de 
situatie is voor kinderen inzichtelijk.' 
Tijdens de observatie is gezien dat beroepskrachten duidelijk aangeven wat het dagprogramma is. 

De beroepskracht geeft direct bij binnenkomst aan: ‘We gaan vandaag iets eerder fruit eten omdat 
ze een spel hebben georganiseerd in de bossen'. Tijdens het fruitmoment legt de beroepskracht 
uit: "als we straks klaar zijn met eten en drinken mogen jullie allemaal je schoenen aan doen en 
gaan we naar de bossen om 'Landverovertje' te doen. Het zou gezellig zijn als jullie allemaal mee 

doen". Eenmaal in de bossen aangekomen legt de beroepskracht het spel nog een keer uit en geeft 
de beroepskracht duidelijke aanwijzingen over het verloop van het spel: 'Nog 1 minuut en dan 
gaan we starten!' 
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'Kinderen worden gestimuleerd om zo veel en vaak mogelijk buiten te spelen' 
Op de bso Sportstuif zijn de activiteiten voornamelijk gericht op beweegactiviteiten buiten. Er is 
elke middag de mogelijkheid om buiten een beweeg- of sport activiteit te doen. Wanneer kinderen 
liever binnen blijven probeert de beroepskracht de kinderen enthousiast te krijgen toch even mee 
naar buiten te gaan: 'Wil je toch even proberen of je het leuk vindt? Als je dan niet wilt kunnen we 

dan naar binnen gaan'. Tijdens de inspectie wordt er buiten in de bossen gespeeld. Kinderen zijn 
gekleed op de mogelijkheid dat het wat regent.  
  
  
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Dhr.  J. Schönberger) 
  Interview anderen (beroepskrachten) 

  Observaties (Dag: donderdag d.d. 27-02-2014) 
 

Observatie: 
Groep: Sportstuif 
Tijd: 15.00-16.10 uur 
Aantal aanwezige kinderen: 15 

Aantal beroepskrachten: 2 
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Personeel en groepen 

 
De buitenschoolse opvang bestaat uit één basisgroep. Er werken in totaal 4 beroepskrachten 

binnen het kindercentrum. Er is een personeelsrooster met een vaste indeling per groep. Er wordt 
gewerkt met vaste beroepskrachten. 
  
Verklaring omtrent het gedrag 
 
In verband met de continue screening moeten alle werknemers in het bezit zijn van een Verklaring 

Omtrent het Gedrag die niet ouder is dan twee jaar.  
 
De Verklaring Omtrent het gedrag (VOG) van één beroepskracht, en drie bestuurders van stichting 

Sportstuif zijn ouder dan twee jaar.  Tevens is de VOG van de stagiaire niet getoetst op de juiste 
functieaspecten. Het screeningsprofiel is 11, 12, terwijl dit 84 en 86 (directe zorg voor 
minderjarige) dient te zijn. 
 

De drie overige beroepskrachten hebben een VOG uit mei 2012 en dienen voor mei 2014 een 
nieuwe VOG in het bezit te hebben. 
  
Op basis hiervan is geconstateerd dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is voldaan: 
 

 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 niet 

ouder is dan twee jaar. 
(art 1.50 lid 3 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

 

Passende beroepskwalificatie 
Alle beroepskrachten beschikken over een passende beroepskwalificatie. 
 
Beroepskracht-kindratio 

Ten tijde van de inspectie zijn er voldoende beroepskrachten ingeroosterd. 
 
Opvang in groepen 
De bso bestaat uit één basisgroep van maximaal 20 kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. 
  
Gebruikte bronnen: 
  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Dhr. J. Schonberger) 

  Interview anderen (beroepskrachten) 
  Observaties (Dag: donderdag d.d. 27-02-2014; tijd: 15.00-16.10 uur) 
  Verklaringen omtrent het gedrag 

  Diploma's beroepskrachten 
  Presentielijsten (week 9) 
  Personeelsrooster (week 9) 
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Inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogische praktijk 

De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 
(art 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 en 1.50 lid 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 en 1.50 lid 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 en 1.50 lid 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 en 1.50 lid 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 niet ouder is dan twee jaar. 
(art 1.50 lid 3 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang 
van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is bij aanvang 
van de werkzaamheden niet ouder dan twee maanden. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 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 en 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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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 1.50 lid 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 1.50 lid 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 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 7 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Opvang in groepen 

Ieder kind behoort bij een basisgroep. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang 
en peuterspeelzalen; art 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De basisgroep bestaat uit maximaal twintig kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot de leeftijd waarop 

het basisonderwijs voor die kinderen eindigt. 
(art 1.50 lid 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 1.50 lid 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) 
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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 810 
Postcode en plaats : 5700AV HELMOND 

Telefoonnummer : 088 0031 377 
Onderzoek uitgevoerd door :  L. van Beek 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : ASTEN 

Adres : Postbus 290 

Postcode en plaats : 5720AG ASTEN 
 
Planning 
Datum inspectie : 27-02-2014 
Opstellen concept inspectierapport : 28-02-2014 
Vaststelling inspectierapport : 21-03-2014 
Verzenden inspectierapport naar houder 

en oudercommissie 

: 21-03-2014 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 21-03-2014 

Openbaar maken inspectierapport : 11-04-2014 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

Onderstaande zienswijze is digitaal ontvangen op d.d. 21-03-2014 
 
Bij deze mijn zienswijze: 

 Op pagina 6 en 7 staat mw. J. Schönberger, dat moet dhr. J. Schönberger zijn 

 VOG’s: De aanvraag van nieuwe VOG’s is inmiddels in gang gezet. Ik wil ook vermelden dat 

vanuit de WET het ontzettend onduidelijk is wat verwacht wordt van houders/ bestuurders / 

medewerkers, enz. Ook is niet duidelijk hoe een VOG ingevuld dient te worden, alsmede welk 

van de vele VOG Formulieren gekozen dient te worden. Pro-actieve hulp vanuit de overheid zou 

welkom zijn. 

 

Hieronder een screenshot van het landelijk register kinderopvang, waarin Korein wordt gezien als 

houder (en waarvan wij zijn uitgegaan). Dat verklaart de 3 missende VOG’s en zorgt hopelijk voor 

verzachtende omstandigheden m.b.t. de handhaving. 
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Met sportieve groet, 

 

Jeroen Schönberger 

 

Tel:      06 - 44 299 810 

email: jeroen@sportstuif.nl 

website: www.sportstuif.nl 

 

mailto:jeroen@sportstuif.nl
http://www.sportstuif.nl/
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Stichting Sportstuif 

Julianastraat 2 

5721 GL Asten 

0493-690877 

 

 
 

 


