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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 onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 
 

Beschouwing 
De Stichting Sportieve Naschoolse Opvang Sportstuif (later genaamd Sportstuif Kinderopvang B.V.) 
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 

Sportstuif is per 20 augustus 2018 van start aan het Schaapsdijk 109 in Eindhoven. Per 1 april 
2019 is Sportstuif KKP Meerhoven onder de eigen onderneming verder gegaan en is losgekoppeld 
van Korein Kinderplein. De naam van de opvangvoorziening is gewijzigd in Sportstuif Kinderopvang 
Meerhoven. 
 

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. 
 
Sportstuif Meerhoven 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 werd 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. 
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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Nader onderzoek, 7 maart 2019 
In opdracht van de gemeente werd dit nader onderzoek uitgevoerd. Tijdens dit onderzoek werden 

de inspectie-voorwaarden waaraan niet werd voldaan tijdens het onderzoek na registratie (04-12-
2018) opnieuw getoetst. Geconstateerd werd dat de houder er in was geslaagd om de voorgaande 
overtredingen op te lossen.. 

 
 
Huidige inspectie 
Op 23 mei 2019 is een onaangekondigd inspectiebezoek gebracht aan de buitenschoolse opvang. 
De inspectie betreft een regulier onderzoek. 
  
In dit inspectierapport zijn alle inspectievoorwaarden beoordeeld.   

 
Op 23 mei 2019 heeft er een observatie en een interview met de beroepskrachten en de 
teamleider plaatsgevonden.  Daarnaast heeft er een documentenonderzoek plaatsgevonden 
omtrent kwalificaties beroepskrachten, registraties Personen Register Kinderopvang, inzet en 
kwalificaties van de beroepskrachten, pedagogisch beleid, veiligheids- en gezondheidsbeleid, 
EHBO-kwalificaties, Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld, het aantal beschikbare 

vierkante meters van de binnen- en buitenspeelruimte, klachtenregeling, en de 

informatievoorziening naar ouders. 
 
Op 5 juni 2019 heeft er eveneens een informatief en evaluerend gesprek plaatsgevonden met de 
teamleider. Op 24 juni 2019 heeft er een informatief en evaluerend gesprek plaatsgevonden met 
de houder. 
 

Conclusie 
Tijdens de huidige inspectie is geconstateerd dat de getoetste inspectie-voorwaarden niet voldoen 
aan de Wet kinderopvang. Er is een overtreding geconstateerd rondom inschrijving en koppeling in 
het Personen Register Kinderopvang. Hierop is herstelaanbod toegepast. Geconstateerd is dat de 
houder er niet in is geslaagd deze overtreding binnen het gestelde termijn op te lossen. 
 
 

Landelijk Register Kinderopvang (LRK) 
De buitenschoolse opvang staat met 30 kindplaatsen geregistreerd onder registratienummer 
537431202. 
 

Herstelaanbod 
Tijdens het onderzoek is een herstelaanbod gedaan voor voorschriften die niet nageleefd werden. 
Dit betreft de volgende domeinen: Personeel en groepen, Ouderrecht. 
 
In het rapport wordt dit verder toegelicht onder het betreffende domein. 
 

Advies  
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aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
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Observaties en bevindingen 
 
 

Pedagogisch klimaat 
 
Inleiding 
Binnen dit domein is het pedagogisch beleidsplan beoordeeld. In de praktijk is getoetst of wordt 
gehandeld volgens dit beleid. 
 
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het Veldinstrument 

observatie pedagogische praktijk 4-12 jaar. 
  

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan voldoet aan alle voorwaarden. 
 
Sportstuif hanteert een algemeen pedagogisch beleidsplan, waarin het binnen de organisatie 
geldende beleid verwoord is. Daarnaast hanteert elke locatie zijn eigen pedagogisch werkplan met 

het locatie gebonden beleid.  
 
Op basis van de inspectie blijkt, dat de houder ervoor zorgt dat er in de praktijk conform het 
pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 
 

Pedagogische praktijk 

 Tijdens de inspectie wordt de waargenomen praktijk beoordeeld. De toezichthouder toetst 

of de praktijk overeenkomt met het pedagogisch beleidsplan en de vier pedagogische doelen in het 
kader van het bieden van verantwoorde dagopvang/buitenschoolse opvang (Besluit kwaliteit 
buitenschoolse opvang, art 11). 
 
Op basis van de inspectie is geconstateerd dat aan deze voorwaarden wordt voldaan. 

 

Onderstaand volgen enkele praktijkvoorbeelden gekoppeld aan het pedagogisch beleidsplan. 
 
• In het pedagogisch beleidsplan staat o.a. opgenomen (citaat): Naast activiteiten in 

groepsverband biedt de pedagogisch medewerker ook activiteiten aan bij individuele kinderen. 
Na een sportactiviteit besluit de pedagogisch medewerker een rustige activiteit aan te bieden. 
Vervolgens  spelen enkele kinderen een gezelschapsspel, vanwege het goede weer, buiten op 
het sportveld. Uiteindelijk voegt de pedagogisch medewerker zich samen met een kind hierbij 

en speelt samen met het kind een gezelschapsspel. De kinderen zitten zodoende bij elkaar en 
zo ontstaat een gezellige sfeer. De pedagogisch medewerker maakt grapjes en stimuleert de 
kinderen in hun spel. Zo wordt er een band gecreëerd tussen kinderen onderling en tussen de 
pedagogisch medewerker en kind (citaat pedagogisch beleidsplan). 

• Gezien is dat sport- en spel activiteiten buiten worden aangeboden aan de kinderen. Iedere 
dag proberen we een uur met de kinderen sport en spel activiteiten aan te bieden (citaat 
pedagogisch beleidsplan). De beroepskracht geeft aan dat er per dag een activiteitenplanning 

is. De beroepskrachten zijn hierin wisselend verantwoordelijk. Doordat er met vaste 
beroepskrachten gewerkt wordt, kennen de beroepskrachten de kinderen en worden de 

activiteiten zodoende afgestemd op de behoefte van de aanwezige kinderen. Tijdens de 
observatie is vanwege de aanwezige kinderen gekozen voor een balspel. Gezien is dat 
activiteiten en rustmomenten (o.a. fruit eten, vrij spel) elkaar afwisselen. Na de schooldag is 
er voor kinderen een vast dagprogramma. Gedurende de (mid)dag wisselen rust en actie 
elkaar af (citaat pedagogisch beleid). 

• In het pedagogisch beleidsplan staat beschreven dat kinderen de mogelijkheid krijgen om 
zelfstandigheid, zelfredzaamheid te ontwikkelen. Als een kind aan een ander kind aangeeft dat 
hij moet ophouden met zijn gedrag naar hem, reageert de beroepskracht direct: 'Goed zo 
<Naam kind>, dat heb je goed gezegd.' Zichtbaar is dat het kind zich duidelijk hierin 
ondersteund voelt. Naarmate de kinderen ouder zijn ondersteunt de pedagogisch medewerker 
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de kinderen bij het zo zelfstandig mogelijk oplossen van een ruzie (citaat pedagogisch 
beleidsplan). 

 
 
Tijdens de observatie is gezien dat bovenstaande kenmerkende visie in de praktijk wordt 

uitgevoerd. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
• Interview (23-05-2019,) 
• Observatie(s) (23-05-2019) 
• Landelijk Register Kinderopvang (537431202) 

• Website (https://www.sportstuif.nl/meerhoven/home) 
• Pedagogisch beleidsplan (Sportstuif versie 02.2019) 
• Pedagogisch werkplan (Locatieplan Meerhoven 2019 (002)) 
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Personeel en groepen 
 
Inleiding 
Binnen dit domein wordt het volgende getoetst: 
 
• Inschrijving en koppeling personenregister kinderopvang 
• Opleidingseisen en inzet van leerlingen 
• Aantal beroepskrachten 

• Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 
• Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
• Gebruik van de voorgeschreven voertaal 
  

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Door middel van een steekproef is van 3 beroepskrachten en de pedagogisch 
coaches gecontroleerd of zij staan ingeschreven in het personenregister kinderopvang. Deze 

beroepskrachten staan ingeschreven en de houder heeft zorg gedragen voor koppeling in het 
personenregister kinderopvang. 
 
Opmerking: 
Met de houder is besproken dat personen (bijv. kantinebeheerders) die structureel tijdens 
opvanguren aanwezig zijn, ook ingeschreven en gekoppeld moeten worden in het Personen 

Register Kinderopvang (PRK) 
 
Herstelaanbod 
Ten tijde van de inspectie is een stagiair werkzaam. Geconstateerd is dat de stagiair niet is 
ingeschreven in het Personen Register Kinderopvang en niet is gekoppeld door de houder. De 
stagiair is per november 2018 gestart met zijn werkzaamheden. De houder heeft er niet voor zorg 
gedragen dat de stagiair zijn werkzaamheden kon aanvangen na inschrijving en koppeling aan de 

betreffende houder in het personenregister kinderopvang.  De toezichthouder heeft aangeboden 
hierop Herstelaanbod toe te passen. De houder heeft aangegeven hiervan gebruik te maken. De 
houder heeft een hersteltermijn gekregen tot uiterlijk 20 juni 2019 (twee weken). 
 

Conclusie Herstelaanbod 
Geconstateerd is dat de houder er niet in geslaagd is de overtreding op te lossen. Op 25 juni 2019 
is geconstateerd dat de stagiair niet is ingeschreven in het Personen Register Kinderopvang en 

zodoende niet door de houder is gekoppeld. 
 
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde, na 
herstelaanbod, niet is voldaan: 
 

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 waarmee de houder exploiteert en 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) 
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De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling met de in artikel 1.50 derde lid van 
de wet genoemde personen inclusief hemzelf. 

(art 1.48d lid 3 Wet kinderopvang) 

 

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires 

Tijdens de huidige inspectie zijn de diploma's van alle aanwezige  beroepskrachten ingezien. 
Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 
aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
 
 
Stagiaires/beroepskrachten in opleiding 
Ten tijde van de inspectie is één stagiair werkzaam. 

 
Er worden geen stagiairs of beroepskrachten in opleiding ingezet als pedagogisch medewerker. 
 
 
Opleidingseisen pedagogisch beleidsmedewerker/coach: 
BSO Sportstuif heeft drie pedagogisch beleidsmedewerkers/coaches aangesteld. Alle pedagogisch 

beleidsmedewerkers/coaches beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding 
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk, 
namelijk HBO en/of Master Pedagogiek. 
 

Aantal beroepskrachten 

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. 
 
Tijdens de inspectie is geconstateerd dat de houder een achterwacht heeft ingesteld en de 
werkzame personen hierover heeft geïnformeerd. 

 
Wanneer er tijdens de afwijkende inzet van het aantal beroepskrachten slechts één beroepskracht 

in het kindercentrum wordt ingezet, is tenminste één andere volwassene in het kindercentrum 
aanwezig. 
 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De wijze waarop de verdeling van de uren aan pedagogisch beleidsmedewerker/coach (verdeeld 
over de verschillende Sportstuiven) schriftelijk wordt vastgelegd kan nog niet worden beoordeeld 
door de toezichthouder. Dit is vanwege het feit dat de houder van een kindercentrum dit *'jaarlijks' 
dient te bepalen. (zie Besluit kwaliteit kinderopvang, artikel 8, lid 3.) 
Het bovengenoemde besluit is per 01-01-2019 in werking getreden, waardoor de houder in 2019 
de tijd heeft om de invulling van het besluit aantoonbaar te maken. 
 

Ten tijde van het onderzoek is geconstateerd dat de houder deze verdeling van uren (nog) niet 
schriftelijk heeft vastgelegd. 
 
*Definitie jaarlijks: wat elk jaar gebeurt 

 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

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

 
Sportstuif Kinderopvang Meerhoven biedt opvang in één basisgroep. 
 
 

Basisgroep  Leeftijd  Maximaal aantal kinderen  Aanwezige kinderen  

Basisgroep 4 t/m 12 jaar 20 15 
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Indien er meer dan 20 kinderen gebruik willen maken van deze opvanglocatie heeft de houder het 

voornemen om twee basisgroepen te vormen. Een basisgroep van 20 kinderen en een basisgroep 
van 10 kinderen. Sportstuif Meerhoven staat met 30 kindplaatsen geregistreerd in het Landelijk 
Register Kinderopvang. 

 
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. 
 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

Geconstateerd is dat de Nederlandse voertaal wordt gebruikt. 

 

Gebruikte bronnen 

• Interview (23-05-2019,) 
• Observatie(s) (23-05-2019) 

• Personen Register Kinderopvang (3 beroepskrachten, 3 pedagogisch 
beleidsmedewerkers/coaches) 

• Website (https://www.sportstuif.nl/meerhoven/home) 
• Diploma(s)/kwalificatie(s) beroepskrachten (3 beroepskrachten) 
• Plaatsingsoverzicht (week 19-20-21,2019) 
• Presentielijsten (23-05-2019) 
• Personeelsrooster (week 19-20-21,2019) 
• Pedagogisch beleidsplan (Sportstuif versie 02.2019) 
• Pedagogisch werkplan (Locatieplan Meerhoven 2019 (002)) 
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Veiligheid en gezondheid 
 
Inleiding  
Binnen dit domein wordt getoetst of de houder een veiligheids- en gezondheidsbeleid heeft 
vastgesteld en gekeken of er in de praktijk wordt gehandeld volgens het beleid. 
 
Daarnaast is er beoordeeld of er een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is 
vastgelegd en gekeken naar de kennis van beroepskrachten over de inhoud van de meldcode.  

  

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder heeft een veiligheids- en gezondheidsbeleid opgesteld waarin alle wettelijke 
voorwaarden beschreven staan. 
 
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid bevat informatie over: 
• Beleid ten aanzien van grote risico’s; 

• Beleid ten aanzien van kleine risico’s; 
• Beleid ten aanzien van grensoverschrijdend gedrag (vierogenprincipe); 
• Achterwachtregeling; 
• EHBO-regeling. 
 
De houder draagt er zorg voor dat het veiligheids-en gezondheidsbeleid samen met de 

beroepskrachten een continu proces is. 
 
Op basis van inspectie blijkt dat de houder ervoor zorgt dat alle medewerkers en ouders voldoende 
op de hoogte zijn van het veiligheids- en gezondheidsbeleid. 
 
Eerste Hulp Bij Ongelukken (EHBO) bij kinderen 
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. Geconstateerd is dat de aanwezige beroepskrachten beschikken over een 
EHBO-certificaat dat voldoet aan de gestelde voorwaarden. 

 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De houder van het kindercentrum hanteert het landelijke protocol 'kindermishandeling en 

grensoverschrijdend gedrag voor de kinderopvang’ (juni 2018, samengesteld door Boink, de 
Brancheorganisatie kinderopvang, de Branchevereniging maatschappelijke kinderopvang, 
Sociaalwerk Nederland). 
 
Het protocol bestaat uit 3 routes: 
• ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in de thuissituatie (sinds 1 januari 2019 met 

het nieuwe, bijbehorende afwegingskader). 
• Meldplicht bij een vermoeden van een gewelds- of zedendelict door een medewerker. 
• Stappenplan seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling'. 
 
De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode door de beroepskrachten op 
diverse manieren te informeren. Het team heeft begin januari 2019 via email het protocol 
'kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag' opnieuw ontvangen met bijbehorende 

afwegingskader. Dit is tevens digitaal geplaatst in het CliëntVolgSysteem waartoe de medewerkers 
toegang hebben en zijn zij ingelicht over de meldcode-app, die geïnstalleerd staat op de 
werktelefoon. Daarnaast heeft de teamleider dit protocol in januari en februari 2019 met de 
beroepskrachten besproken. 
 
 
Tijdens het interview zijn de beroepskrachten bekend met de signalen kindermishandeling en met 

het stappenplan. 
 
In het pedagogisch locatieplan staat de aandachtsfunctionaris Meldcode kindermishandeling. 
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Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

• Interview (23-05-2019,) 
• Observatie(s) (23-05-2019) 
• EHBO certificaten (3 beroepskrachten) 
• Website (https://www.sportstuif.nl/meerhoven/home) 
• Beleid veiligheid- en gezondheid (2018-2019) 
• Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (juni 2018) 
• Pedagogisch beleidsplan (Sportstuif versie 02.2019) 

• Pedagogisch werkplan (Locatieplan Meerhoven 2019 (002)) 
• Actieplan Veiligheid en Gezondheid, versie mei 2019 
• Checklist medewerkers meldcode 
• email 25 februari 2019, informatie meldcode 
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Accommodatie 
  
Inleiding 
Binnen dit domein is zowel de binnen- als de buitenruimte beoordeeld. Hierbij gaat het om het 
aantal vierkante meters beschikbaar per kind en de inrichting van de ruimten. 
  
 

Eisen aan ruimtes 

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. 
 
Sportstuif Meerhoven beschikt over ten minste 3,5 m² binnenspeelruimte en 3 m² 
buitenspeelruimte per in de buitenschoolse opvang aanwezig kind. Sportstuif Meerhoven heeft 

voldoende vierkante meters binnen- en buitenspeelruimte beschikbaar. 
 
Binnenspeelruimte 
KKP Sportstuif maakt gebruik van enkele ruimtes in Buurthuis D'n Beste Stek. Er wordt gebruik 
gemaakt van de sportkantine en twee spreekkamers. 
 

 Ruimte  m²   

Sportkantine 252  

Spreekkamer 1  33  

Spreekkamer 2  44  

Totaal beschikbare binnenruimte 329  

Per kind beschikbare binnenruimte ( bij 30 kindplaatsen)  10,9  

 
Buitenspeelruimte 
Sportstuif Meerhoven maakt gebruik van één van de sportvelden van Buurthuis D'n Beste Stek. Het 
sportveld omvat ruim voldoende vierkante meters als buitenspeelruimte (6670 m²). Dit sportveld 
bevindt zich tegenover de sportkantine en is door middel van een voetpad hiervan gescheiden. 

 
Het sportveld is aangrenzend aan de binnenruimte en is zodoende toegankelijk en veilig 

bereikbaar. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
• Interview (23-05-2019,) 
• Observatie(s) (23-05-2019) 

• Landelijk Register Kinderopvang (537431202) 
• Website (https://www.sportstuif.nl/meerhoven/home) 
• Plattegrond (Sportkantine D'n Beste Stek begane grond, 17-03-2015) 
• Pedagogisch beleidsplan (Sportstuif versie 02.2019) 
• Pedagogisch werkplan (Locatieplan Meerhoven 2019 (002)) 
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Ouderrecht 
 
  
Inleiding 
Binnen dit domein is beoordeeld hoe de houder de ouders en oudercommissie informeert en 
betrekt inzake het beleid. Tevens is gekeken naar de klachtenprocedure van het kindercentrum. 
  

Informatie 

De houder informeert de ouders en een ieder die daarom verzoekt over het te voeren beleid. 
 
De houder verstrekt informatie via de website. Op de website kan specifiek doorgeklikt worden 
naar één van de verschillende vestigingen. Daarnaast verstrekt de houder informatie via email en 
sociale media kanalen zoals Facebook en Instagram. Met de teamleider is besproken dat in het 
pedagogisch beleidsplan staat opgenomen dat ouders via nieuwsbrieven worden geïnformeerd. 
Echter is geconstateerd dat er (nog) geen nieuwsbrieven aan ouders zijn verstuurd. In de praktijk 

dient er conform het pedagogisch beleidsplan gehandeld worden. 
 
De houder plaatst het meest recente inspectierapport op de website. Via social media kanalen deelt 
Sportstuif eveneens mede dat er een nieuw inspectierapport klaar staat. 
 
De houder maakt de mogelijkheid om geschillen voor te leggen aan de geschillencommissie 

kenbaar via de klachtenprocedure die vermeld staat op de website en via een email die, 
voorafgaand aan de intake met ouders, wordt verstuurd. 
 
De houder informeert de ouders in het beleidsplan over de tijden waarop er minder 
beroepskrachten worden ingezet, alsmede de tijden waarop niet wordt afgeweken van de 
beroepskracht-kindratio. 
 

Oudercommissie 

De verplichting tot het instellen van een oudercommissie geldt niet omdat het een kindercentrum 
betreft waar maximaal 50 kinderen worden opgevangen en de houder zich voldoende heeft 

ingespannen om een oudercommissie in te stellen. De houder brengt de oudercommissie onder de 
aandacht tijdens de intake en in het pedagogisch locatieplan. 
 
De teamleider heeft aangegeven dat er nog geen sprake is geweest van adviesaanvragen of 

nieuwe ontwikkelingen waarop uitvoering wordt gegeven aan o.a. pedagogisch beleid, veiligheid- 
en gezondheidsbeleid en openingstijden. Indien dit wel het geval is worden ouders via email 
hierover geïnformeerd en wordt hen de mogelijkheid geboden hierop te reageren. 
 
Hertstelaanbod 
Indien geen oudercommissie is ingesteld dient de houder de ouders aantoonbaar voldoende op een 

andere wijze te betrekken bij de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan: 
• het pedagogisch beleid; 
• het voedingsbeleid; 
• beleid opvoeding, veiligheid of gezondheid; 
• openingstijden; 
• vaststelling wijziging regeling inzake de behandeling van klachten; 
• wijziging van de prijs van kinderopvang. 

 
Ten tijde van de inspectie kan de houder niet aantoonbaar maken dat ouders voldoende worden 
betrokken op een andere wijze door ouderraadplegingen, nieuwsbrieven of ouderavonden. In het 
pedagogisch beleidsplan worden ouders niet geïnformeerd over hoe zij op een andere wijze worden 
betrokken, aangezien er (nog) geen oudercommissie is samengesteld.  De toezichthouder heeft 
aangeboden hierop Herstelaanbod toe te passen. De houder heeft aangegeven hiervan gebruik te 
maken. De houder heeft een hersteltermijn gekregen tot uiterlijk 20 juni 2019 (twee weken). 
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Conclusie Herstelaanbod 
De houder heeft op 24 juni 2019 een toelichting en een herzien pedagogisch werkplan per e-mail 

toegestuurd aan de toezichthouder. In het pedagogisch werkplan staat de werkwijze beschreven 
hoe ouders gebruik kunnen maken van hun informatie- en adviesrecht wanneer er wijzigingen in 
beleid plaatsvinden. Geconstateerd is dat de houder er in is geslaagd de overtreding op te lossen 

 
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde na 
herstelaanbod, is voldaan: 
 

Als er conform artikel 1.58 tweede lid geen oudercommissie is ingesteld, betrekt de houder van 
een kindercentrum de ouders aantoonbaar voldoende op een andere wijze bij: 
- de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan artikel 1.50, eerste lid; 
- het pedagogisch beleid dat wordt gevoerd;  
- voedingsaangelegenheden van algemene aard; 

- het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid of gezondheid; 
- openingstijden; 
- het beleid met betrekking tot het aanbieden van voorschoolse educatie; 
- de vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten;  

- wijziging van de prijs van kinderopvang. 
Ook blijft de houder ouders de gelegenheid bieden om deel te nemen aan een oudercommissie. 
(art 1.58 lid 2 en 3 en 1.60 lid 1 Wet kinderopvang) 

 

Klachten en geschillen 

De houder heeft een interne klachtenregeling getroffen voor de afhandeling van klachten over: 

- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouder of  
  kind; 
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder. 
 
De interne klachtenregeling is schriftelijk vastgelegd, deze is voorzien dat de ouder de klacht 
schriftelijk bij de houder van een kindercentrum indient en dat de houder: 
- de klacht zorgvuldig onderzoekt; 

- de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling; 
- de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk afhandelt; 
- de klacht uiterlijk zes weken na indiening afhandelt; 

- de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt; 
- in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn 
  gerealiseerd 

De klachtenregeling wordt bij de ouders onder de aandacht gebracht tijdens het intakegesprek en 
is tevens in te zien op de website van de houder. Geconstateerd is dat de houder handelt 
overeenkomstig deze klachtenregeling. 
 
Geschillencommissie 
Geconstateerd dat de houder is aangesloten bij een door de minister van Justitie en Veiligheid 
erkende geschillencommissie. 

 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
• Interview (23-05-2019,) 
• Landelijk Register Kinderopvang (537431202) 
• Informatiemateriaal voor ouders (informatiebrief overname, 18-02-2019) 

• Website (https://www.sportstuif.nl/meerhoven/home) 

• Pedagogisch beleidsplan (Sportstuif versie 02.2019) 
• Pedagogisch werkplan (Locatieplan Meerhoven 2019 (002)) 
• Klachtenregeling (2019 klachtenregeling Sportstuif) 
• Aansluiting geschillencommissie (per 12-05-2015) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 
 

Pedagogisch klimaat 
 

Pedagogisch beleid 

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 het beleid 
ten aanzien van het gebruik kunnen maken van buitenschoolse opvang gedurende extra dagdelen. 
 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder c 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. 
 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde buitenschoolse opvang, draagt de houder van een 
kindercentrum er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin 
kinderen zich bevinden: 
a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de 

autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt 
geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen 
voelen; 
b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, 
cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat 
te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving; 
c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 

vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties 
met anderen op te bouwen en te onderhouden; 
d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 
aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met 
anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 
 

(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 11 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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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 waarmee de houder exploiteert en 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) 

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling met de in artikel 1.50 derde lid van 
de wet genoemde personen inclusief hemzelf. 
 

(art 1.48d lid 3 Wet kinderopvang) 

 

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 
aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 

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 en cao Sociaal Werk. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 2 
Regeling Wet kinderopvang) 

De inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs geschiedt overeenkomstig de voorwaarden 
opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk, met dien 
verstande dat 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 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. 
Bij het bepalen van de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs wordt rekening 
gehouden met de opleidingsfase waarin zij zich op dat moment bevinden. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2, 7 en 8 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9c 
Regeling Wet kinderopvang) 
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Aantal beroepskrachten 

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 
buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten, ten 
opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit. 
 

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

Gedurende de uren dat conform het pedagogisch beleidsplan minder beroepskrachten worden 
ingezet, wordt ten minste de helft van het benodigde aantal beroepskrachten ingezet. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder a en 16 lid 4 Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

Indien de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten in verhouding tot het aantal 
aanwezig kinderen in een basisgroep als bedoeld in art 16 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang ertoe 
leidt dat in het kindercentrum slechts één beroepskracht aanwezig is, is tevens een volwassene 

beschikbaar die telefonisch bereikbaar is en die binnen vijftien minuten in het kindercentrum 
aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit.  
De houder van een kindercentrum informeert de bij het kindercentrum werkzame personen over de 
naam en het telefoonnummer van deze persoon. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Indien de afwijkende inzet van het aantal beroepskrachten, als bedoeld in artikel 16 lid 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang, ertoe leidt dat slechts één beroepskracht op het kindercentrum wordt 
ingezet, is ter ondersteuning van deze beroepskracht ten minste één andere volwassene in het 
kindercentrum aanwezig. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 6 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) 

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en 
bespreekt, indien wenselijk, de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Tevens is de 
mentor voor de ouders en het kind aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het 
welbevinden van het kind. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

De Nederlandse taal wordt als voertaal gebruikt. Daar waar naast de Nederlandse taal de Friese 
taal of een streektaal in levend gebruik is, kan de Friese taal of de streektaal mede als voertaal 
worden gebruikt. In afwijking hiervan kan meertalige buitenschoolse opvang worden verzorgd 

conform de definitie en in overeenstemming met de voorwaarden die daarvoor gelden. 
 

(art 1.50 lid 2 onder i en art 1.55 lid 1 en 3 Wet kinderopvang) 

   
OF 
Er wordt naast de Nederlandse voertaal mede een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de 
herkomst van de kinderen in specifieke omstandigheden daartoe noodzaakt, overeenkomstig een 
door de houder van een kindercentrum vastgestelde gedragscode. 
 

(art 1.55 lid 2 Wet kinderopvang) 
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Veiligheid en gezondheid 
 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de 
veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder 
draagt er zorg voor dat er in de buitenschoolse opvang conform het veiligheids- en 
gezondheidsbeleid wordt gehandeld. 
 

(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

De houder of voorgenomen houder van een kindercentrum stelt het veiligheids- en 
gezondheidsbeleid schriftelijk vast en verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder 
evalueert, en indien nodig actualiseert, het veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden 
na opening van het kindercentrum. Daarna houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid 

actueel. 
 

(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid 

samen met de beroepskrachten een continu proces is van het vormen van beleid, implementeren, 
evalueren en actualiseren. 
 

(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder a Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de 
opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich meebrengt, waarbij in ieder 
geval wordt ingegaan op: 
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen; 
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen; 
- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, 

stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen. 
 

(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder b Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is 

aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, 
teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het 
risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich 
verwezenlijken. 
 

(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder c Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een beschrijving in algemene zin van de wijze waarop 
kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen voor de veiligheid en 
gezondheid van kinderen beperkt zijn en welke derhalve niet zijn aan te merken als voornaamste 
risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid en gezondheid en als risico op 
grensoverschrijdend gedrag. 
 

(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder d Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en 
gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, 
beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders. 
 

(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder e Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 
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Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van 
de wijze waarop de achterwacht is geregeld indien er met inachtneming van de beroepskracht-

kindratio of bij het afwijken van de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten op 
grond van de beroepskracht-kindratio, slechts een beroepskracht op het kindercentrum aanwezig 
is. 
 

(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder f en art 16 lid 5 en 6 
Besluit kwaliteit kinderopvang) 

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 9b Regeling Wet kinderopvang) 

 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De houder van een kindercentrum stelt voor het personeel een meldcode vast waarin stapsgewijs 
wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan 
en die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden.  

De door de houder voor het personeel vast te stellen meldcode bevat ten minste de volgende 
elementen: 
a. een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan door het 
personeel met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;  
b. een afwegingskader op basis waarvan het personeel het risico op en de aard en de ernst van het 
huiselijk geweld of de kindermishandeling weegt en dat het personeel in staat stelt te beoordelen 
of sprake is van dusdanig ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling, dan wel van een 

vermoeden daarvan, dat een melding is aangewezen; 
c. een toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen van 
het stappenplan, inclusief vermelding van de functie van degene die eindverantwoordelijk is voor 
de beslissing over het al dan niet doen van een melding; 
d. indien van toepassing, specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld, die speciale 
kennis en vaardigheden van personeel vereisen;  
e. specifieke aandacht voor de wijze waarop het personeel omgaat met gegevens waarvan zij het 

vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden. 
 

(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang; art 14 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het door de houder van een kindercentrum in de meldcode vastgestelde stappenplan bevat ten 
minste de volgende stappen: 

a. het in kaart brengen van de signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 
b. collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het advies- en meldpunt huiselijk geweld en 
kindermishandeling (Veilig Thuis) of een deskundige op het gebied van letselduiding; 
c. een gesprek met de ouders en, indien mogelijk, het kind; 
d. het toepassen van het afwegingskader, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b; 
e. het beslissen over: 

  - het doen van een melding, en 
  - het inzetten van de noodzakelijke hulp. 
 

(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang; art 14 lid 1 onder a en 2 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

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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De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze, dat hij 
onverwijld in overleg treedt met de vertrouwensinspecteur kinderopvang, indien hem bekend is 

geworden dat een bij de onderneming werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft 
gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die 
gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang. Indien uit het overleg blijkt dat sprake is 
van een redelijk vermoeden dat een persoon zich schuldig heeft gemaakt aan een dergelijk misdrijf 

doet de houder onverwijld aangifte bij een opsporingsambtenaar en stelt hij de 
vertrouwensinspecteur kinderopvang onverwijld in kennis. 
 

(art 1.51b lid 1, 2 en 5 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, 
indien het een bij de houder werkzaam persoon op enigerlei wijze bekend is geworden dat een 
ander ten behoeve van die houder werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft 
gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die 
gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang, deze persoon de houder van het 
kindercentrum daarvan onverwijld in kennis stelt. 
Indien degene die van het vermoeden op de hoogte moet worden gesteld dezelfde persoon is als 

degene die zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan dit misdrijf, is artikel 1.51c lid 1 en 
2 Wet kinderopvang van toepassing. 
 

(art 1.51b lid 3, 4 en 5 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, 

indien een bij de onderneming werkzaam persoon bekend is geworden dat de natuurlijke persoon 
die tevens houder is zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de 
zeden of mishandeling jegens een kind dat gebruik maakt van de door de houder geboden 
kinderopvang, deze persoon in contact kan treden met de vertrouwensinspecteur kinderopvang en 
in geval van een redelijk vermoeden onverwijld aangifte doet bij een daartoe aangewezen 
opsporingsambtenaar. 
 

(art 1.51c Wet kinderopvang) 
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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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Ouderrecht 
 

Informatie 

De houder van een kindercentrum informeert de ouders en eenieder die daarom verzoekt over het 
te voeren beleid zoals beschreven in artikel 1.48d tot en met 1.57d van de wet. 
 

(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum informeert ouders en personeel over het inspectierapport door 
het zo spoedig mogelijk na ontvangst op de eigen website te plaatsen op een gemakkelijk vindbare 
plaats. Indien geen website aanwezig is legt de houder een afschrift van het inspectierapport ter 
inzage op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats. 
 

(art 1.54 lid 2 en 3 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum brengt de mogelijkheid om geschillen aan de 
geschillencommissie voor te leggen op passende wijze onder de aandacht van de ouders. 
 

(art 1.57c lid 2 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum informeert de ouders nadrukkelijk over 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 
inzet van het minimaal aantal beroepskrachten op grond van de beroepskracht-kindratio. 
 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Oudercommissie 

Als er conform artikel 1.58 tweede lid geen oudercommissie is ingesteld, betrekt de houder van 

een kindercentrum de ouders aantoonbaar voldoende op een andere wijze bij: 
- de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan artikel 1.50, eerste lid; 
- het pedagogisch beleid dat wordt gevoerd;  
- voedingsaangelegenheden van algemene aard; 
- het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid of gezondheid; 

- openingstijden; 
- het beleid met betrekking tot het aanbieden van voorschoolse educatie; 

- de vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten;  
- wijziging van de prijs van kinderopvang. 
Ook blijft de houder ouders de gelegenheid bieden om deel te nemen aan een oudercommissie. 
 

(art 1.58 lid 2 en 3 en 1.60 lid 1 Wet kinderopvang) 

 

Klachten en geschillen 

De houder van een kindercentrum treft een regeling voor de afhandeling van klachten over: 
- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouder of kind; 
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder. 
 

(art 1.57b lid 1 Wet kinderopvang) 

De regeling is schriftelijk vastgelegd en voorziet erin dat de ouder de klacht schriftelijk bij de 

houder van een kindercentrum indient en dat de houder:  
- de klacht zorgvuldig onderzoekt; 

- de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling; 
- de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk afhandelt; 
- de klacht, uiterlijk zes weken na indiening bij de houder, afhandelt; 
- de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt; 
- in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn 
gerealiseerd. 
 

(art 1.57b lid 2 Wet kinderopvang) 
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De houder van een kindercentrum brengt de klachtenregeling ten behoeve van ouders en 
wijzigingen daarvan op een passende wijze onder de aandacht van ouders en handelt 

overeenkomstig deze klachtenregeling. 
 

(art 1.57b lid 3 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat, indien een jaarverslag klachten vereist 
is omdat er in het betreffende jaar klachten bij de houder zijn ingediend, over elk kalenderjaar in 
het eerstvolgende kalenderjaar voor 1 juni een jaarverslag klachten wordt opgesteld. In het 
jaarverslag wordt ten minste opgenomen: 
- een beknopte beschrijving van de klachtenregeling:  

- informatie over de wijze waarop ouders zijn geïnformeerd over de klachtenregeling; 
- het aantal en de aard van de behandelde klachten per locatie; 
- de strekking van de oordelen en de aard van de getroffen maatregelen; 
- het aantal en de aard van de door de geschillencommissie behandelde geschillen, betreffende 
ouders of de oudercommissie.  
Het jaarverslag is niet herleidbaar tot natuurlijke personen tenzij het de houder zelf betreft en 
bevat geen adresgegevens, uitgezonderd het kindercentrum dat is gevestigd op het woonadres van 

de houder die een natuurlijke persoon is. 
 

(art 1.57b lid 2 onder e en f, 4, 5, 6 en 9 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum zendt, indien een jaarverslag klachten vereist is omdat er in het 
betreffende jaar klachten bij de houder zijn ingediend, het jaarverslag klachten voor 1 juni van het 

daaropvolgende kalenderjaar aan de toezichthouder en brengt het verslag gelijktijdig op passende 
wijze onder de aandacht van de ouders. 
 

(art 1.57b lid 8 en 9 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum is aangesloten bij een door de minister van Justitie en Veiligheid 
erkende geschillencommissie voor het behandelen van: 
a. geschillen tussen houder en ouder over: 
   - een gedraging van de houder van een kindercentrum of bij de houder werkzame personen 
jegens ouder of kind;  
   - de overeenkomst tussen de houder en de ouder. 
b. geschillen tussen houder en oudercommissie over de toepassing en uitvoering van het wettelijk 

adviesrecht. 
 

(art 1.57b, 1.57c lid 1 en 1.60 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Sportstuif Kinderopvang Meerhoven 
Website : http://www.sportstuif.nl 
Aantal kindplaatsen : 30 
 

Gegevens houder 
Naam houder : Sportstuif Kinderopvang B.V. 
Adres houder : Ommelseweg 56 
Postcode en plaats : 5721WV Asten 
KvK nummer : 69240426 
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 : 23-05-2019 
Opstellen concept inspectierapport : 25-06-2019 

Zienswijze houder : 05-07-2019 
Vaststelling inspectierapport : 05-07-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 09-07-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 09-07-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 26-07-2019 
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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 op 5 juli 2019 digitaal van de houder ontvangen. 
 
 
  
 
De stagiair heeft een VOG aangevraagd en ook gekregen in oktober, maar deze  VOG is kennelijk 
nooit goed gekoppeld geweest. Zijn VOG is echter wel goedgekeurd en dus in zijn bezit. N.a.v. de 
inspectie heeft hij een nieuwe VOG opgevraagd, aangezien zijn oude VOG was verlopen, maar 

e.e.a. liet langer op zich wachten dan verwacht, waardoor hij dus geen koppelingsverzoek heeft 
kunnen doen na de inspectie en voor het einde van zijn stage, waardoor hij niet gekoppeld kan 
worden. De stage is inmiddels afgelopen vanwege het einde van het schooljaar. 
 
  
De VOG’s van alle andere (rechts)personen en pedagogische medewerkers zijn wel gekoppeld en 

allemaal in orde (maar dat waren ze al). 
  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 


