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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. 

 

De buitenschoolse opvang is geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 14.15 uur 

tot 18.30 uur en op woensdag vanaf 12.00 uur tot 18.30 uur. De Sportstuif staat met 50 

kindplaatsen in het Landelijk Register Kinderopvang geregistreerd. Tijdens vakantieperioden en 

schoolvrije dagen is de 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. 
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De gemeente Eindhoven heeft op genoemde overtredingen (onderzoek na registratie, 04-12-2018) 

op 22 januari 2019 een aanwijzingsbrief naar de houder verstuurd. 

 

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. 

 

Jaarlijks onderzoek 23 mei 2019 

Geconstateerd is dat ook na een herstelaanbod betreffende het domein Personeel en groepen en 

niet wordt voldaan aan de eisen van de Wet kinderopvang. 

 

Nader onderzoek 8 oktober 2019 

Geconstateerd is dat de houder er in is geslaagd de overtreding geconstateerd tijdens het jaarlijks 

onderzoek op 2-5-2019 op te lossen. 

 

Incidenteel onderzoek 16-9-2019 

In verband met een verzoek voor uitbreiding van het aantal kindplaatsen van 30 naar 40 plaatsen, 

heeft en incidenteel onderzoek plaatsgevonden. Tijdens dit onderzoek wordt voldaan aan de voor 

deze uitbreiding gestelde eisen met betrekking tot het aantal beschikbare vierkante meters binnen 

en buitenruimte. 

 

Huidige inspectie 

Op 30 november 2020 heeft een jaarlijks onderzoek plaatsgevonden. 

Vanwege de Corona maatregelen heeft dit onderzoek op afstand plaatsgevonden. De 

toezichthouder heeft een telefonisch interview met de locatieverantwoordelijke en een 

beroepskracht gevoerd. Daarnaast zijn alle documenten digitaal opgevraagd. 

In dit inspectierapport zijn niet alle voorwaarden beoordeeld, omdat er sprake is van een 

zogeheten risicogestuurd toezicht. Met behulp van het model risicoprofiel zijn de inspectie 

activiteiten bepaald. De huidige inspectie is gericht op de volgende domeinen: Pedagogisch 

klimaat, Personeel en groepen en Accommodatie. 

 

Conclusie 

Tijdens het onderzoek is geconstateerd dat na een herstelaanbod in het domein Pedagogisch 

Klimaat met betrekking tot het pedagogisch beleid, de getoetste voorwaarden voldoen aan de Wet 

kinderopvang. 

 

Herstelaanbod 

Tijdens het onderzoek is een herstelaanbod gedaan voor voorschriften die niet nageleefd werden. 

Dit betreft het volgende domein: Pedagogisch klimaat. 

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

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 

 



 

5 van 13 

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 30-11-2020 

Sportstuif Kinderopvang Meerhoven te Eindhoven 

Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 

 

De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 

 

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

duidelijk hoe hij 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 hij 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. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 

gelezen en/of besproken is.   

Pedagogisch beleid 

Er is geconstateerd dat na een herstelaanbod de voorwaarden van het getoetste item Pedagogisch 

beleid voldoen aan de gestelde eisen. 

Een herstelaanbod heeft plaatsgevonden met betrekking tot de beschrijving van de basisgroepen in 

het pedagogisch beleid. 

Sportstuif Kinderopvang Meerhoven hanteert een pedagogisch beleidsplan waarin binnen de 

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

locatieplan met het locatie gebonden beleid. 

 

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

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

conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. De twee beroepskrachten vertellen tijdens 

het telefonische interview, hoe er binnen de BSO wordt gewerkt. Deze 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. 

 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde na 

herstelaanbod, is voldaan: 

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) 

 
 

 

 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (telefonisch op 30 november 2020) 

• Landelijk Register Kinderopvang 

• Pedagogisch beleidsplan 

• Locatieplan 
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Personeel en groepen 

 

De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 

 

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 met een beschrijving van wat er 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. 

  

Middels een steekproef is van drie beroepskrachten getoetst dat zij in het bezit van een verklaring 

omtrent gedrag en op een juiste wijze ingeschreven staan in het personenregister kinderopvang. 

 

De houder heeft er zorg voor gedragen, dat deze personen/beroepskrachten hun werkzaamheden 

kunnen aanvangen na inschrijving en koppeling in het personenregister kinderopvang aan de 

betreffende houder. 

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. 

 

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. 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

De buitenschoolse opvang wordt geboden in 2 basisgroepen. 

 

 

Groep  leeftijd  maximaal aantal kindplaatsen 

Groep 1   4-7 jaar  20 

Groep 2   7-12  27 

 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

Tijdens de opvang wordt Nederlands gesproken. 
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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 voorwaarden van het getoetste item ‘Eisen aan de ruimtes’ voldoen aan 

de gestelde eisen. 

 

De binnen en buitenruimte biedt voldoende m² per aanwezig kind. 

  

Op basis van beeldmateriaal, aangeleverd door de locatieverantwoordelijke, is geconstateerd dat 

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

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

kinderen. 

 

De Sportstuif richt zich voornamelijk op het aanbieden van sportieve activiteiten op het 

buitenterrein. Daarnaast wil men 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 bij voetbalvereniging DBS en maakt gebruik van haar 

faciliteiten. Zodoende betreft het een accommodatie die op bepaalde tijden, m.n. tijdens 

voetbaltrainingen voor de jeugdteams, ook door derden gebruikt wordt. Er wordt gebruik gemaakt 

van een ruim bemeten kantine en twee groepsruimtes (ruimte A en B). De ruimtes blijven in 

gezamenlijk gebruik met andere verenigingen. Hierdoor worden de ruimtes niet structureel 

ingericht met BSO materialen, maar wordt dit dagelijks gedaan middels een 'rusthoekje' en losse 

spelelementen. De spelmaterialen worden in grote kasten opgeborgen. 

 

Voor de kinderen is er de mogelijkheid om zich in een ruimte terug te trekken en tot rust te 

komen. Hiervoor zijn kussens, dekens en zitzakken beschikbaar. 

 

Buiten hebben de kinderen de mogelijkheid om gebruik te maken van de diverse sportvelden en 

een 'pannaveld', Het 'pannaveld' is vanuit de binnenruimte zichtbaar. 
 

 

 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (telefonisch op 30 november 2020) 

• Plattegrond 

• Pedagogisch beleidsplan 

• door locatieverantwoordelijke aangeleverd beeldmateriaal 

• locatieplan 

 

 



 

8 van 13 

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 30-11-2020 

Sportstuif Kinderopvang Meerhoven te Eindhoven 

Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

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

 

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

waarop meertalige buitenschoolse opvang in het kindercentrum wordt vormgegeven. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder f 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 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) 

 

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 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) 

 
 

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 
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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; 

- in afwijking hiervan op grond van het Besluit kwaliteit kinderopvang art.16 lid 4 minder 

beroepskrachten zijn ingezet. 

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

 

Gedurende de uren dat voor en na de dagelijkse schooltijd alsmede gedurende vrije middagen van 

de basisschool voor ten hoogste een half uur per dag minder beroepskrachten worden ingezet, of 

indien 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 aantal in te zetten beroepskrachten 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 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) 

 
 

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 en art 1.55 lid 1 en 3 Wet kinderopvang) 

 

OF 
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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) 

 

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 Meerhoven 

Website : http://www.sportstuif.nl 

Aantal kindplaatsen : 50 

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 :  Marie-José Hermans   

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Eindhoven 

Adres : Postbus 90150 

Postcode en plaats : 5600 RB EINDHOVEN 

Planning 

Datum inspectie : 30-11-2020 

Opstellen concept inspectierapport : 23-12-2020 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 29-12-2020 

Verzenden inspectierapport naar houder : 31-12-2020 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 31-12-2020 

Openbaar maken inspectierapport : 19-01-2021 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 


