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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een onaangekondigd nader onderzoek. 

 
Beschouwing 
Sportstuif Kinderopvang BV (voorheen Stichting Sportieve Naschoolse Opvang Sportstuif (SNOS)) 
is in de gemeente Asten in mei 2010 opgezet door drie bestuurders. Inmiddels zijn er in de 

gemeente Veldhoven en Deurne eveneens buitenschoolse opvanglocaties door SNOS geopend. 
 
Vanaf juli 2010 is Sportstuif een bestuurlijke samenwerking aangegaan met Korein Kinderplein 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. Korein Kinderplein BV is onderdeel van Wij zijn 

JONG (Jeugd Ontwikkeling Nederland Groep), voorheen genaamd Korein Groep. 

 
Het doel van Sportstuif is om kinderen een sportieve naschoolse opvang aan te bieden. Kinderen 
maken kennis met verschillende takken van sport op een speelse manier. Naast buitenactiviteiten 
is binnen speelruimte beschikbaar voor knutselen, kleuren en spelen van bordspellen etc. 
Sportstuif heeft bewust geen computer of tv, omdat zij kinderen willen leren dat er andere 

mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding zijn en het leuk is om actief bezig te zijn. 
 
De Sportstuif 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. 
 

Korein Kinderplein Sportstuif is per 20 augustus 2018 van start aan het Schaapsdijk 109 in 
Eindhoven. Deze locatie is gevestigd in het Buurthuis Meerhoven ofwel DBS genoemd. Er wordt 
gebruik gemaakt van een ruim bemeten kantine en twee groepsruimtes. De ruimten blijven in 
gezamenlijk gebruik met andere verenigingen. Hierdoor worden de ruimten niet structureel 
ingericht met BSO materialen, maar wordt dit dagelijks gedaan middels een 'rusthoekje' en losse 
spelelementen. De spelmaterialen worden in grote kasten opgeborgen. Tijdens openingstijden 

beschikt Korein Kinderplein te allen tijde over deze ruimtes 

 
De buitenschoolse opvang is geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 14.15 uur tot 18.30 
uur. Op woensdag en vrijdag zal dit vanaf 12.00 uur tot 18.30 uur plaatsvinden. Sportstuif staat 
met 30 kindplaatsen in het Landelijk Register Kinderopvang geregistreerd. Er wordt gewerkt met 1 
basisgroep van maximaal 20 kinderen in de leeftijd van 4-13 jaar. Indien er meerdere kinderen 
gebruik gaan maken van deze buitenschoolse opvang wordt de basisgroep uitgebreid naar twee 

basisgroepen (4-7 jarigen en 8-13 jarigen). Tijdens vakantieperioden en schoolvrije dagen is KKP 
Sportstuif geopend van 7.30 uur tot 18.30 uur.  
 
Inspectiegeschiedenis 
 
Onderzoek voor registratie, 26 juli 2018 
Tijdens dit onderzoek werd geconstateerd dat er kon worden aangenomen dat het buitenschoolse 

opvang redelijkerwijs zou gaan voldoen aan de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen. Een volledig kwaliteitsoordeel was echter nog niet mogelijk omdat het centrum 
nog niet in exploitatie was. 

 
Onderzoek na registratie, 4 december 2018 
Tijdens de huidige inspectie is geconstateerd dat de getoetste voorwaarden niet volledig voldoen 
aan de Wet kinderopvang. Er zijn overtredingen geconstateerd rondom het bevorderen kennis en 

het gebruik van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en rondom kwalificaties 
EHBO-certificaten. 
 
Huidige inspectie 
De gemeente Eindhoven heeft op genoemde overtredingen (onderzoek na registratie, 04-12-2018) 
op 22 januari 2019 een aanwijzingsbrief naar de houder verstuurd. 
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Op 7 maart 2019 heeft de toezichthouder in opdracht van de gemeente Eindhoven een nader 

onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek bestaat uit een interview met de aanwezige beroepskracht 
en een telefonisch gesprek met de teamleider (11 en 14 maart 2019) . Tevens is er een 
documentenonderzoek uitgevoerd met betrekking tot  kwalificaties EHBO-certificaten, steekproef 

roosters en rondom kennisoverdracht meldcode. 
 
Conclusie 
Op grond van de huidige inspectie is geconstateerd dat de houder er in is geslaagd om alle 
voorgaande overtredingen op te lossen.  

 

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Veiligheid en gezondheid 
 
Inleiding 
Tijdens het onderzoek na registratie op 4 december 2018 werden overtredingen geconstateerd op 

de onderstaande voorwaarden: 
• De houder draagt er zorg voor dat er gedurende de buitenschoolse opvang te allen tijde ten 

minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan 
kinderen conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere 
regels.(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang; art 8 Regeling Wet kinderopvang) 

• De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode.(art 1.51a lid 4 Wet 
kinderopvang) 

 Tijdens dit onderzoek zijn deze voorwaarden opnieuw getoetst. 
  
 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
Tijdens dit nader onderzoek is geconstateerd dat de houder er in is geslaagd de overtreding te 

hebben opgelost. 
 
De houder draagt er ten tijde van de inspectie voldoende zorg voor dat er gedurende de opvang te 
allen tijde ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van 
eerste hulp aan kinderen conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie 
gestelde nadere regels. De EHBO-kwalificaties van drie beroepskrachten zijn getoetst en voldoen 
aan de gestelde voorwaarden. 

 
Ten tijde van het inspectiebezoek is de aanwezige beroepskracht in het bezit van een EHBO-
kwalificatie. Op basis van een steekproef van roosters is geconstateerd dat ten minste één 
volwassene aanwezig is die in het bezit is van een EHBO-kwalificatie. 
 

De teamleider heeft aangegeven dat in maart 2019 vier beroepskrachten zullen deelnemen aan 

een EHBO-cursus om zodoende deze voorwaarde te borgen. 
 
 
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
Tijdens dit nader onderzoek is geconstateerd dat de houder er in is geslaagd de overtreding te 
hebben opgelost. 
 

Geconstateerd is dat de beroepskrachten het vernieuwd protocol kindermishandeling en 
grensoverschrijdend gedrag (Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling) via de e-mail 
hebben ontvangen. De teamleider heeft dit protocol met de  beroepskrachten in januari en februari 
2019 individueel besproken. Aandachtspunten hierbij waren: 
• Bekend waar het protocol te vinden is 
• Globaal weten wat in de meldcode staat 
• App op werktelefoon (+eigen telefoon) 

• Wat te doen bij signalen 
• Aandachtsfunctionaris 

De teamleider heeft aangegeven dat de meldcode ook tijdens overlegmomenten besproken zal 
worden. 
 
Tijdens het inspectiebezoek is de aanwezige beroepskracht bekend met de meldcode huiselijk 

geweld en kindermishandeling en heeft de app op de telefoon geïnstalleerd. 
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Gebruikte bronnen: 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Teamleider, 11 en 14 maart 2019 
(telefonisch)) 

• Interview (aanwezige beroepskracht) 

• Observatie(s) (07-03-2019) 
• EHBO certificaten (3 beroepskrachten) 
• Personeelsrooster (week 9 en 10 2019) 
• Checklist medewerkers meldcode 
• e-mail 25 februari 2019, informatie meldcode 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Veiligheid en gezondheid 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende de buitenschoolse opvang 
te allen tijde ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van 
eerste hulp aan kinderen conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie 
gestelde nadere regels. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 8 
Regeling Wet kinderopvang) 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Korein Kinderplein 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 
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 :  Antonet Hesius 
 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Eindhoven 
Adres : Postbus 90150 
Postcode en plaats : 5600RB EINDHOVEN 
 

Planning 
Datum inspectie : 07-03-2019 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 18-03-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 18-03-2019 
Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 18-03-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 08-04-2019 
 
 
 
 

 
 
 

 


