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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 aangekondigd jaarlijks onderzoek. 

 

Werkwijze huidige inspectie 

In verband met de coronacrisis is, conform de landelijke adviezen van GGD GHOR Nederland, de 

afweging gemaakt of een fysiek bezoek noodzakelijk is. Tijdens dit jaarlijks inspectie onderzoek 

heeft er geen locatiebezoek plaatsgevonden. Deze inspectie is naast risico-gestuurd (RGT) ook op 

afstand uitgevoerd. Op basis van interviews, beeldmateriaal en documentatie zijn de wettelijke 

eisen zoveel als mogelijk beoordeeld. 

 

Beschouwing 

Hieronder omschrijft de toezichthouder de algemene kenmerken van dit kindercentrum, de 

onderzoeksgeschiedenis en de bevindingen op hoofdlijnen. 

 

De Stichting Sportieve Naschoolse Opvang Sportstuif is in de gemeente Asten in mei 2010 

opgericht. De bestuurlijke samenwerking zoals aangegaan met Korein B.V. in Asten in 2010 is 

inmiddels losgekoppeld. Per april 2019 is Sportstuif Kinderopvang te Asten onder de eigen 

onderneming verdergegaan. Naast de locatie in Asten heeft Sportstuif nog 8 andere locaties.  

De visie van Sportstuif is een plek bieden waar kinderen zijn fijn en veilig voelen èn op een speelse 

manier kennis kunnen maken met sport en spel. Activiteiten worden aangepast op het niveau van 

de groep. Naast dat er veel plek is voor verbetering van, en bezig zijn met, motorische 

vaardigheden komen er nog meer aspecten aan bod tijdens de opvanguren. Zo leren de kinderen 

samen te spelen, omgaan met winst, verlies, emoties en materiaal. Sportstuif wil de kinderen leren 

dat er meer mogelijkheden van vrijetijdsbesteding zijn en dat het goed is om voldoende te 

bewegen. Hierdoor worden de kinderen fitter, energieker en meer zelfverzekerd kunnen worden. 

Naast buitenactiviteiten is binnen speelruimte beschikbaar voor knutselen, kleuren en spelen van 

bordspellen etc.  

 

Sportstuif is gevestigd in het clubgebouw van NWC (Beatrixlaan). De BSO heeft een ruim bemeten 

kantine en groepsruimten beschikbaar op de eerste etage. De ruimtes blijven in gezamenlijk 

gebruik met NWC. Hierdoor worden de ruimtes niet structureel ingericht met BSO-materialen, 

maar wordt dit dagelijks gedaan middels een 'rusthoek' en losse spelelementen. De spelmaterialen 

worden in grote kasten opgeborgen.  

 

Sportstuif biedt BSO aan op maandag t/m vrijdag aansluitend aan de schooltijden tot 18:30 uur, 

voor de leeftijd van 4-12 jaar. De beroepskrachten geven gymlessen op de basisscholen in Asten 

en omgeving en werken mee met diverse projecten zoals de Color Run, Obstacle Run en 

Pleinspelen. Op deze manier maken de kinderen vaak al eerder kennis met de beroepskrachten van 

de buitenschoolse opvang Sportstuif. Het team van beroepskrachten is stabiel. 
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Inspectiegeschiedenis 

Het kindercentrum wordt jaarlijks onaangekondigd door de GGD bezocht. Onderstaand volgt de 

inspectiegeschiedenis vanaf 2018. 

 

Datum soort 

inspectie 

Bevindingen 

Jaarlijkse 

inspectie 2018 

Tijdens deze inspectie is geconstateerd dat niet volledig werd voldaan aan de 

eisen van de Wet kinderopvang. Er is Overleg en Overreding toegepast op een 

item binnen het pedagogisch beleidsplan. De houder heeft de aanpassing binnen 

de gestelde termijn hersteld waardoor zij volledig voldoen aan de Wet 

Kinderopvang.  

Onderzoek voor 

registratie 

maart 2019 

De houder heeft op 14 februari 2019 een wijzigingsformulier toegestuurd i.v.m. 

het feit dat er per 1 april 2019 een houderwisseling zal plaats vinden. Er heeft 

een documenten onderzoek plaatsgevonden. Op grond van deze inspectie is 

geconstateerd dat de getoetste items voldoen aan de Wet Kinderopvang. De 

toezichthouder gaat akkoord met de houderwisseling in het Landelijk Register 

Kinderopvang. 

Jaarlijkse 

inspectie 2019 

Op grond van deze inspectie is geconstateerd dat de getoetste items voldoen 

aan de Wet Kinderopvang. 

Jaarlijkse 

inspectie 2020 

Op grond van deze inspectie is geconstateerd dat de getoetste items voldoen 

aan de Wet Kinderopvang. 

 

Huidige inspectie 

De inspectie, opgestart op 22 april 2021, betreft een combinatie verzoek uitbreiding kindplaatsen 

en het jaarlijkse inspectieonderzoek. Vanwege de Corona maatregelen heeft dit onderzoek op 

afstand plaatsgevonden. De toezichthouder heeft een telefonisch interview met de 

locatieverantwoordelijke gevoerd en daarnaast alle documenten digitaal opgevraagd. Tevens heeft 

er een telefonisch interview met een beroepskracht plaatsgevonden. 

 

De inspectie activiteiten richten zich op de domeinen Pedagogisch klimaat, Personeel en Groepen 

en Accommodatie.  

 

Herstelaanbod 

Tijdens het onderzoek is herstelaanbod gedaan op het domein: Pedagogisch klimaat. 

In het rapport wordt dit verder toegelicht onder het betreffende domein. 

 

Conclusie 

Tijdens de huidige inspectie is geconstateerd dat de getoetste inspectie-voorwaarden na 

herstelaanbod voldoen aan de Wet kinderopvang. 

 

Landelijk Register Kinderopvang (LRK) 

Het kinderdagverblijf staat met 40 kindplaatsen geregistreerd onder registratienummer 

644376545. Naar aanleiding van de uitkomsten van de huidige inspectie is akkoord gegaan met 

het wijzigingsverzoek uitbreiding kindplaatsen. De gemeente Asten zal ervoor zorg dragen dat het 

kindcentrum geregistreerd zal worden met 50 kindplaatsen.  

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder 

duidelijk hoe hij/zij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent: 

Het bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden 

en de overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft de houder onderwerpen zoals de indeling 

en grootte van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid. 

 

De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch 

beleid. 

 

Van de beoordeelde eisen staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.   

Pedagogisch beleid 

Er is geconstateerd dat de getoetste voorwaarden van het item ‘Pedagogisch beleid’ na 

herstelaanbod voldoen aan de gestelde eisen. 

 

Sportstuif hanteert een algemeen pedagogisch beleidsplan, waarin het binnen de organisatie 

geldende beleid verwoord is. Daarnaast hanteert elke locatie zijn eigen pedagogisch locatieplan 

met het locatie gebonden beleid.  

 

Herstelaanbod: 

Tijdens de inspectie is er geconstateerd dat het pedagogisch beleidsplan géén concrete beschrijving 

bevat van de omgang met de basisgroep bij activiteiten in groepen groter dan dertig kinderen. De 

locatieverantwoordelijke heeft van de mogelijkheid gebruikt gemaakt om herstelaanbod toe te 

passen op bovenstaande voorwaarde.  

 

Conclusie herstelaanbod: 

De locatieverantwoordelijke heeft binnen de gestelde termijn het aangepaste document 

toegestuurd.  

De houder beschrijft in het pedagogisch beleid concreet hoe om te gaan met de basisgroep bij 

activiteiten in groepen groter dan dertig kinderen. De toezichthouder constateert dat het beleid 

voldoet aan de gestelde eisen.  

 

Inspectie op afstand 

Aangezien deze inspectie (vanwege de Corona maatregelen) op afstand heeft plaatsgevonden, 

heeft de toezichthouder niet in de praktijk kunnen toetsen of de houder er zorg voor draagt dat in 

de BSO conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. Op basis van de inspectie blijkt dat 

de houder ervoor zorgt dat de beroepskrachten op de hoogte zijn van het pedagogisch beleidsplan. 

De beroepskracht en locatieverantwoordelijke vertellen enthousiast tijdens het telefonisch interview 

hoe er binnen de BSO wordt gewerkt. De beschreven werkwijze komt overeen met de beschrijving 

in het pedagogisch beleid. 

 

Gedurende het volgende jaarlijks inspectieonderzoek wordt beoordeeld of de houder er zorg voor 

draagt dat er in de praktijk conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 
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Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde na 

herstelaanbod, is voldaan: 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de 

omgang met de basisgroep bij activiteiten in groepen groter dan dertig kinderen. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
 

 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Telefonisch interview 30 april 2021) 

• Interview (Telefonisch interview 30 april 2021) 

• Landelijk Register Kinderopvang (Geraadpleegd op 30 april 2021) 

• Protocol(len) (Plan Sportstuif Asten – Opening BSO en Corona-maatregelen versie 04.2021) 

• Website (Geraadpleegd op 30 april 2021: https://www.sportstuif.nl/asten/) 

• Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch beleidsplan Sportstuif versie 03.2021) 

• Pedagogisch werkplan (Locatieplan - Sportstuif Asten versie 03.2021) 

• Pedagogisch beleidsplan Sportstuif versie 05.2021 
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Personeel en groepen 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

Binnen de buitenschoolse opvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste 

basisgroepen. Er moet voldoende personeel op elke groep zijn. Hoeveel beroepskrachten nodig 

zijn, is afhankelijk van het aantal kinderen en hun leeftijd. 

 

Elke beroepskracht moet een geldig diploma hebben en ingeschreven staan in het Personenregister 

Kinderopvang. Een pedagogisch beleidsmedewerker begeleidt de beroepskrachten in hun werk. 

 

In de basisgroepen spreken de beroepskrachten Nederlands met elkaar en met de kinderen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Er is geconstateerd dat de getoetste voorwaarden van het item ‘Verklaring omtrent het gedrag en 

personenregister kinderopvang’ voldoen aan de gestelde eisen. 

  

Er wordt voldaan aan de eisen van de Verklaring omtrent het gedrag en personenregister 

kinderopvang. 

 

Door middel van een steekproef is van 4 beroepskrachten, de locatieverantwoordelijke, stagiaires 

en de pedagogisch coach gecontroleerd of ze in het bezit zijn van een verklaring omtrent gedrag en 

staan ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 

 

Er wordt geen gebruik gemaakt van vrijwilligers. Tijdens de inspectie zijn er twee stagiaires 

aanwezig. 

 

De houder heeft er zorg voor gedragen dat bovengenoemde personen/beroepskrachten hun 

werkzaamheden kunnen aanvangen na inschrijving en koppeling in het personenregister 

kinderopvang aan de betreffende houder. 

Opleidingseisen 

Er is geconstateerd dat de getoetste voorwaarden van het item ‘Opleidingseisen’ voldoen aan de 

gestelde eisen. 

  

Tijdens de huidige inspectie is door middel van een steekproef de diploma’s van 4 beroepskrachten 

en de locatieverantwoordelijke ingezien. Eenieder beschikt over een passende opleiding zoals 

opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

 

De pedagogisch beleidsmedewerker beschikt over een voor de werkzaamheden passende opleiding 

zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 
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Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 

stagiaires 

Er is geconstateerd dat de getoetste voorwaarden van het item ‘Aantal beroepskrachten en eisen 

aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires’ voldoen aan de gestelde eisen. 

Deze constatering is gedaan op basis van de verkregen aanwezigheidslijsten en personeelsroosters. 

 

Tijdens de inspectie is (op basis van een steekproef) geconstateerd dat er voldoende 

beroepskrachten aanwezig zijn. Er wordt gebruik gemaakt van de rekentool 1ratio. 

 

Gedurende de uren dat conform het pedagogische beleidsplan minder beroepskrachten worden 

ingezet, wordt ten minste de helft van het conform de beroepskracht-kindratio benodigde aantal 

beroepskrachten ingezet. 

 

Er worden geen stagiaires of beroepskrachten in opleiding ingezet als pedagogisch medewerker. 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

Er is geconstateerd dat de getoetste voorwaarden van het item ‘Inzet pedagogisch 

beleidsmedewerker’ voldoen aan de gestelde eisen. 

 

Aantal geëxploiteerde kindercentra 

Het aantal geëxploiteerde kindercentra volgens berekeningen van de houder en volgens gegevens 

van het LRK zijn hieronder in een tabel weergegeven: 

 

 Aantal geëxploiteerde kindcentra 

volgens de houder 

Aantal geëxploiteerde kindcentra 

volgens het LRK 

1 januari 

2020 

5      5 

1 januari 

2021 

9 9 

  

Aantal fte werkzame beroepskrachten bij houder 

Het aantal fte werkzame beroepskrachten volgens berekeningen van de houder zijn hieronder in 

een tabel weergegeven: 

    

  Aantal FTE beroepskrachten  

1 januari 2020  9 

1 januari 2021  13 

 

Tijdens de huidige inspectie is geconstateerd dat de houder van Sportstuif de minimale ureninzet 

van de pedagogisch beleidsmedewerker bepaalt, door het nemen van de som van (50 uur x het 

aantal kindercentra) + (10 uur x het aantal fte pedagogisch medewerkers). Er wordt gebruik 

gemaakt van de rekentool 1ratio.nl/rpb. 

 

Daadwerkelijke ureninzet pedagogisch beleidsmedewerker/coach 

 

Sportstuif exploiteert meer dan één kindercentrum. De houder heeft jaarlijks bepaalt, de wijze 

waarop hij het verplichte aantal uren waarvoor pedagogisch medewerkers worden ingezet, verdeelt 

over de verschillende kindcentra. Dit overzicht is schriftelijk vastgelegd in het pedagogisch 

werkplan en inzichtelijk voor beroepskrachten en ouders. 
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Sportstuif heeft ervoor gekozen om de uitvoering van de rol van pedagogisch beleidsmedewerker 

en pedagogisch coach te splitsen. De uitvoering van de taken van pedagogisch beleidsmedewerker 

is belegd bij de pedagogisch beleidsmedewerker. Deze beschikt over een HBO werk- en 

denkniveau. Hij heeft t.b.v. deze taak een arbeidsovereenkomst van 10 uur per week. 

 

De pedagogisch coach heeft een HBO Pedagogiek achtergrond. Zij heeft t.b.v. haar taak als coach 

een arbeidsovereenkomst van 3 uur per week. 

 

De houder heeft de verdeling zodanig vormgegeven, dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching 

kan ontvangen bij de uitvoering van de werkzaamheden. In 2021 wordt er binnen Sportstuif 0,08 

FTE t.b.v. pedagogisch coaching ingezet. 

 

Uit de berekening blijkt dat het aantal daadwerkelijk aangestelde FTE pedagogisch 

beleidsmedewerker en coach voldoet aan de minimale benodigde inzet van 2021. 

 

Tijdens de inspectie heeft de houder aantoonbaar gemaakt dat iedere beroepskracht van de locatie 

Asten in 2020 coaching heeft ontvangen. 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Er is geconstateerd dat de getoetste voorwaarden van het item ‘Stabiliteit van de opvang voor 

kinderen’ voldoen aan de gestelde eisen. 

   

De opvang vindt plaats in vaste basisgroepen. Een kind wordt in één basisgroep opgevangen. 

   

Basisgroep Leeftijd  Maximaal aantal kinderen Indeling  

1 8 - 12 jaar 22 Op basis van interesse en leeftijd 

2 4 - 7 jaar 20 Op basis van interesse en leeftijd 

 

Tijdens de inspectie is geconstateerd dat aan ieder kind een mentor is toegewezen. Tevens is de 

mentor een beroepskracht van het kind en bespreekt de ontwikkeling van het kind periodiek met 

de ouders. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Telefonisch interview 30 april 2021) 

• Interview (Telefonisch interview 30 april 2021) 

• Personenregister Kinderopvang (Geraadpleegd 03 mei 2021) 

• Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten (Ontvangen per mail van locatieverantwoordelijke 

30 april 2021) 

• Presentielijsten (Kindaanwezigheidslijsten week 15 en week 16) 

• Personeelsrooster (Weekmail week 15 en week 16) 

• Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch beleidsplan Sportstuif versie 03.2021) 

• Pedagogisch werkplan (Locatieplan - Sportstuif Asten versie 03.2021) 

• Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) (HBO Pedagogiek behaald 26 juni 

2015) 

• Overzicht inzet pedagogisch beleidsmedewerker(s) (Overzicht daadwerkelijk ingezette 

coachingsuren 2020) 

• Mail houder Sportstuif d.d. 17-01-2021 Urenverantwoording PMBC Sportstuif Kinderopvang 

2021 (urenverdeling locaties) 

• Mail houder Sportstuif d.d. 17-01-2021 Diploma Pedagogisch coaches Sportstuif 

• Mail houder Sportstuif d.d. 17-01-2021 Contracten Pedagogisch coaches Sportstuif 

• Overzicht LRK voorzieningen peildatum 01-01-2021 GGD-GHOR 
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Accommodatie 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De binnenruimte en de buitenruimte moeten groot genoeg zijn. Ook zijn de ruimtes voor de 

kinderen veilig en toegankelijk. De inrichting van de ruimtes stimuleert de kinderen om te spelen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Eisen aan ruimtes 

Er is geconstateerd dat de getoetste voorwaarden van het item ‘Accommodatie’ voldoen aan de 

gestelde eisen. 

 

Er is een wijziging ingediend bij de gemeente Asten tot uitbreiding kindplaatsen door de houder. De 

houder wil geregistreerd staan met 50 kindplaatsen i.p.v. 40. Binnen het domein accommodatie 

wordt bekeken of er voldoende binnen- en buitenruimte beschikbaar is om de wijziging door te 

voeren.  

 

Aangezien deze inspectie (vanwege de Corona maatregelen) op afstand heeft plaatsgevonden, 

heeft de toezichthouder de accommodatie niet in de praktijk kunnen beoordelen. Het domein 

accommodatie is beoordeeld op basis van documenten, interviews en beeldmateriaal. 

 

De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de opvang zijn veilig, 

toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te 

vangen kinderen. 

 

Het kindercentrum beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte en 3m² buitenspeelruimte 

per in het kindercentrum aanwezig kind. 

 

Binnenruimte 

De BSO beschikt over twee groepsruimtes en een kantine. 

 

Groepsruimte m² 

Bestuurskamer 38,1 

Wedstrijdsecretariaat 32 

Kantine 222,3 

Totaal aantal m²   292,4 

Totaal aantal m² per kind (op basis van 50 kindplaatsen)  5,8  

 

Geconstateerd is dat er voldoende binnenspeelruimte beschikbaar is voor 50 kindplaatsen. 

 

Buitenruimte 

De BSO maakt gebruik van een aangrenzende buitenspeelruimte. 

Geconstateerd is dat er voldoende buitenspeelruimte beschikbaar is voor 50 kindplaatsen.  

 

Conclusie wijziging uitbreiding kindplaatsen: 

Op basis van bovenstaande bevindingen gaat de toezichthouder akkoord met de uitbreiding van 

het aantal kindplaatsen in het LRK. De gemeente Asten zal de wijziging doorvoeren in het LRK.  
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Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Telefonisch interview 30 april 2021) 

• Interview (Telefonisch interview 30 april 2021) 

• Wijzigingsformulier exploitatie (Ontvangen 12 april 2021 (uitbereiding kindplaatsen LRK)) 

• Plattegrond (Plattegrond NWC1, Plattegrond bovenverdieping NWC) 

• Beeldmateriaal aangeleverd door locatieverantwoordelijke 26 april 2021 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de 

omgang met de basisgroep bij activiteiten in groepen groter dan dertig kinderen. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

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) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 

invulling wordt gegeven aan de aspecten van verantwoorde buitenschoolse opvang, bedoeld in 

artikel 11 van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 

bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders 

worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind met de ouders bespreekt en de 

wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke beroepskracht de mentor is 

van het kind. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

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 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 

kinderen kunnen wennen aan een nieuwe basisgroep waarin zij zullen worden opgevangen. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de tijden 

waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal 

aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en 

wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimumaantal 

beroepskrachten op grond van de beroepskracht-kindratio kan op de dagen van de week 

verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de aard 

en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de basisgroep kunnen verlaten. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de taken 

die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de buitenschoolse opvang kunnen 

uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid. 
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(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder e 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 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) 

 

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 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

 
 

Opleidingseisen 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 

aangevangen cao Kinderopvang. 

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) 

 

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding 

zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; 9a lid 3 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 
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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; 

- gedurende de buitenschoolse opvang maximaal een derde deel van het totaal minimaal aantal op 

het kindercentrum in te zetten beroepskrachten bestaat uit beroepskrachten in opleiding of 

stagiairs. Het minimaal op het kindercentrum in te zetten aantal beroepskrachten wordt gevormd 

door de optelsom van het op grond van artikel 16 van het Besluit kwaliteit kinderopvang minimaal 

aantal in te zetten beroepskrachten op de afzonderlijke basisgroepen. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2, 3, 4 en 8 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 

9c Regeling Wet kinderopvang) 

 
 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De houder van het kindercentrum zet de pedagogisch beleidsmedewerker voor het coachen van 

beroepskrachten bij de uitvoering van hun werkzaamheden en de totstandkoming en 

implementatie van pedagogische beleidsvoornemens voor het vereiste aantal uren in. Het minimaal 

aantal uren inzet wordt jaarlijks bepaald op grond van de rekenregels in het besluit. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 17 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum bepaalt jaarlijks, indien hij meer dan één kindercentrum 

exploiteert, de wijze waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch 

beleidsmedewerkers worden ingezet, verdeelt over de verschillende kindercentra en legt dit 

schriftelijk vast zodat dit inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. De houder geeft de 

verdeling zodanig vorm dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van 

de werkzaamheden. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 17 lid 3 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) 

 

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 : Sportstuif Kinderopvang 

Website : http://www.sportstuif.nl/asten 

Aantal kindplaatsen : 40 

Gegevens houder 

Naam houder : Sportstuif Kinderopvang B.V. 

Adres houder : Ommelseweg 56 

Postcode en plaats : 5721 WV Asten 

KvK nummer : 69240426 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Brabant-Zuidoost 

Adres : Postbus 8684 

Postcode en plaats : 5605 KR EINDHOVEN 

Telefoonnummer : 088 0031 377 

Onderzoek uitgevoerd door :  Sarah - Lee Laros  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Asten 

Adres : Postbus 290 

Postcode en plaats : 5720 AG ASTEN 

 

Planning 

Datum inspectie : 22-04-2021 

Opstellen concept inspectierapport : 03-06-2021 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 10-06-2021 

Verzenden inspectierapport naar houder : 11-06-2021 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 11-06-2021 

Openbaar maken inspectierapport : 01-07-2021 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 


