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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. 
Dit rapport is tot stand gekomen aan de hand van onderzoek op basis van risico gestuurd toezicht. 
Om meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken werken de GGD'en in 
Nederland bij de inspectie volgens een model voor risico gestuurd toezicht. Dat betekent dat er 

intensiever geïnspecteerd zal worden waar nodig en minder intensief waar gebleken is dat dit kan. 
Bij risico gestuurd toezicht ligt de nadruk vooral op de zaken die het meest direct bijdragen aan de 
kwaliteit van de kinderopvang. 

 
Beschouwing 
Bos-BSO Berezoon biedt buitenschoolse opvang in de natuur aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 
en met 13 jaar oud. Kinderen van de scholen Tiliander en de Elzen worden met bussen uit school 
opgehaald om dan naar een nader te bepalen buitenlocatie te gaan. Er wordt vaak gebruik 

gemaakt van het Stadsbos 013 en het groeilokaal in Tilburg. Bos-BSO Berezoon staat in het 

register met 40 kindplaatsen. Momenteel worden er maximaal 30 kinderen per dag opgevangen. 
  
Volgens de visie van Bos-BSO Berezoon wordt er alleen uitgeweken naar de binnen locatie wanneer 
het KNMI gevaarlijk weer voorspelt en kleurcode oranje of rood aangeeft. De BSO kan dan gebruik 
maken van het gebouw van Scouting Pastoor Vromans Groep. 

  
Inspectiegeschiedenis 
Aanvraag tot exploitatie: 6 juli 2016 
Aanleveren ontbrekende stukken: 27 juli 2016 
Onderzoek voor registratie: 16 augustus 2016 
Datum opname register: 5 september 2016 
- Op 10 november 2016 heeft er een aangekondigd onderzoek na registratie plaatsgevonden. 

Tijdens dit onderzoek zijn er overtredingen geconstateerd met betrekking tot: Personeel en 
groepen, Veiligheid en gezondheid, Ouderrecht. Aan de overige getoetste voorwaarden is voldaan. 
- Op 23 februari 2017 heeft er een nader onderzoek plaatsgevonden. Tijdens dit onderzoek zijn de 
eerder geconstateerde overtredingen opgelost. 
- Op 11 mei 2017 heeft er een onderzoek voor registratie plaatsgevonden naar aanleiding van een 

verhuizing en ophoging aantal kindplaatsen. Het advies luidt: opnemen in het register met 40 
kindplaatsen. 

- Op 3 oktober 2017 heeft er een onaangekondigd jaarlijks onderzoek plaatsgevonden. Tijdens dit 
onderzoek heeft er overleg en overreding plaatsgevonden met betrekking tot het pedagogisch 
beleid en de informatie op de website. Na overleg en overreding voldoet Bos BSO Berezoon aan 
alle getoetste voorwaarden vanuit de Wet kinderopvang. 
  
  

Huidige inspectie 
Op dinsdag 29 mei 2018 heeft er een onaangekondigd onderzoek plaatsgevonden bij Bos BSO 
Berezoon. Als gevolg van de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang zijn met ingang van 1 januari 
2018 en 1 maart 2018 bepaalde kwaliteitseisen gewijzigd. Een aantal gewijzigde eisen worden in 
2018 eenmalig beoordeeld. 
  
De volgende onderdelen zijn in dit onderzoek onderzocht: 

 Pedagogisch klimaat 
 Personeel en groepen 
 Veiligheid en gezondheid 

  
Overleg en overreding 
De houder is in de gelegenheid gesteld om gebruik te maken van overleg en overreding op het 
onderdeel pedagogisch beleid en beleid veiligheid en gezondheid. Overleg en overreding kan 

toegepast worden bij voorwaarden waar niet of gedeeltelijk aan voldaan wordt en die betrekking 
hebben op beleidsdocumenten die op afstand te beoordelen zijn. De houder is een hersteltermijn 
geboden van maximaal vijf werkdagen. De documenten zijn, binnen de afgesproken termijn, 
opgestuurd naar de toezichthouder en meegenomen in de beoordeling. 
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Conclusie 
Het kindercentrum voldoet tijdens het huidige inspectieonderzoek niet aan alle getoetste 

voorwaarden zoals genoemd in de Wet Kinderopvang. De voorwaarden waar niet aan voldaan zijn, 
hebben betrekking op het pedagogisch beleidsplan, het personenregister en het veiligheids- en 
gezondheidsbeleid. 

  
De toelichting op de bevindingen van de toezichthouder kunt u teruglezen in het vervolg van dit 
rapport. Aan het einde van dit rapport treft u een overzicht aan van de inspectie-items die zijn 
beoordeeld. 

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

 

Pedagogisch klimaat 
 
Binnen het pedagogisch klimaat worden de volgende onderdelen beoordeeld: 
 Pedagogisch beleid 

 Verantwoorde opvang 
Het onderdeel verantwoorde opvang is beoordeeld aan de hand van een observatie in de praktijk 
en door middel van gesprekken met de beroepskrachten en de houder. 
  
Per onderdeel volgt een beschrijving van de bevindingen van de toezichthouder en vervolgens 
wordt een oordeel gegeven op basis van de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang. 

  

 
Pedagogisch beleid 
 
Bos BSO Berezoon heeft een pedagogisch beleidsplan opgesteld waarin de kenmerkende 
pedagogische visie is beschreven. 
  

De houder draagt er zorg voor dat de beroepskrachten in de praktijk handelen volgens het 
pedagogisch beleid. 
  
De volgende voorwaarden worden in het pedagogisch beleid concreet beschreven: 
 De wijze waarop invulling wordt gegeven aan verantwoorde buitenschoolse opvang. 
 de werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen. 
 de wijze waarop kinderen kunnen wennen aan een nieuwe basisgroep waarin zij zullen worden 

opgevangen. 
 de aard en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de basisgroep kunnen verlaten. 
 het beleid ten aanzien van het gebruik kunnen maken van buitenschoolse opvang gedurende 

extra dagdelen. 
  

De volgende voorwaarden worden onvoldoende concreet beschreven: 

 De wijze waarop bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden 
gesignaleerd en ouders worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere 
ondersteuning. 

 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. 

 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 
minimum aantal 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. 

 De taken die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de buitenschoolse 
opvang kunnen uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid. 

  

Conclusie 
Het kindercentrum voldoet niet aan de getoetste wettelijke kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel 

van toepassing zijn. 
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 
voldaan: 

 

 
 



 

6 van 20 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 29-05-2018 
Bos-BSO Berezoon te Tilburg 

 Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving 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, 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 
minimum aantal 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 

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)  
   

 
Verantwoorde buitenschoolse opvang 

 
De houder draagt er zorg voor dat verantwoorde opvang wordt geboden, rekening houdend met de 
ontwikkelingsfase van kinderen. Aan de hand van observaties van de pedagogische praktijk en 
interviews met beroepskrachten, is de uitvoering beoordeeld. 
  
Op de dag van inspectie heeft het KNMI 'code oranje' afgegeven, daarom is de Bos-BSO 
uitgeweken naar een (gehuurde) gymzaal. De houder heeft diverse speeltoestellen uitgezet. 

  
De observatie van de pedagogische praktijk heeft plaatsgevonden op donderdagmiddag op de 
volgende momenten: 
- Tijdens het vrij spelen in de gymzaal 

- Tijdens het eetmoment in de kleedkamer 
  

Er wordt op een sensitieve en responsieve manier omgegaan met kinderen, 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. 
Het is zichtbaar dat de kinderen elkaar en de beroepskrachten kennen. De kinderen zoeken de 
beroepskrachten op en zij reageren positief op elkaar. Als de kinderen worden opgehaald op 
school, lopen zij direct naar de beroepskracht toe. Ze lachen en begroeten elkaar. 

In de gymzaal zijn de meeste kinderen actief aan het spelen. De kinderen tonen welbevinden in 
hun gedrag. De kinderen lachen, maken contact met elkaar, spelen geconcentreerd en zijn 
onderzoekend. 
  
De beroepskrachten gaan op een sensitieve en responsieve manier om met de kinderen. Ze hebben 
respect voor hun autonomie, terwijl daarnaast structuur wordt geboden en grenzen worden 
gesteld. De beroepskrachten praten vriendelijk en rustig met de kinderen. Ze vertellen wat ze zien 

en wat ze gaan doen. De kinderen krijgen de mogelijkheid en vertrouwen van de beroepskrachten 

om zelfstandig activiteiten te ondernemen. 
  
Kinderen worden spelenderwijs uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische -, 
cognitieve -, taal- en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat te stellen steeds 
zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving. 
Kinderen hebben de mogelijkheid om (leer)ervaringen op te doen in de groep. Kinderen worden 

spelenderwijs uitgedaagd om hun motorische, cognitieve, creatieve en taalkundige vaardigheden te 
ontwikkelen. Bijvoorbeeld: Nadat de kinderen een tijd vrij hebben gespeeld op de toestellen in de 
gymzaal, wordt de kinderen aangeboden om een tikspel te spelen met een beroepskracht. Alle 
kinderen spelen enthousiast mee. 
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Er is ruimte voor vrij spel of kinderen mogen kiezen met wie en waarmee ze gaan spelen. 
  

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. 

De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in hun onderlinge interactie. Gerichte activiteiten 
worden ingezet om kinderen te laten samenspelen. Daarbij leren kinderen om naar elkaar te 
luisteren, elkaar te helpen, op elkaar te wachten en samen een conflict op te lossen. De 
beroepskrachten grijpen in wanneer de situatie dat vereist. De beroepskrachten brengen de 
kinderen spelenderwijs sociale kennis en vaardigheden bij. 
Tijdens het eetmoment in de kleedkamer wordt er gemoedelijk gepraat over wat de kinderen 
bezighoud. De beroepskracht maakt grapjes en geeft de kinderen complimentjes. 

  
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. 
Beroepskrachten hanteren afspraken, regels en omgangsvormen die herkenbaar aanwezig zijn en 
worden toegepast. 

De beroepskrachten geven inzicht, richting en correctie aan het gedrag van kinderen. De 

beroepskrachten geven uitleg wanneer iets niet mag en waarom het niet mag. Daarbij zijn zij zich 
bewust van hun voorbeeldfunctie en hanteren de algemeen aanvaarde normen en waarden. 
  
Conclusie 
Het kindercentrum voldoet aan de getoetste wettelijke kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van 
toepassing zijn. 

 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Interview (Beroepskrachten en houder) 
 Observaties 
 Website (http://www.bso-berezoon.nl/) 
 Pedagogisch werkplan (Versie 8, april 2018) 

 Notulen teamoverleg 
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Personeel en groepen 
 
Binnen personeel en groepen worden de volgende onderdelen beoordeeld: 
 Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
 Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen 
 Aantal beroepskrachten 
 Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

  
Per onderdeel volgt een beschrijving van de bevindingen van de toezichthouder en vervolgens 
wordt een oordeel gegeven op basis van de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

 
Vanaf 1 maart 2018 moet iedereen die woont of werkt op een locatie waar kinderen worden 
opgevangen, zich inschrijven in het Personenregister kinderopvang (PRK). Op of na 1 maart 2018 
moeten alle VOG-plichtigen zich zo spoedig mogelijk inschrijven en worden gekoppeld door de 

kinderopvangorganisaties. 
  
Alle beroepskrachten werken als zelfstandigen en worden ingehuurd door Bos-BSO Berezoon. De 

beroepskrachten die volgens het personeelsrooster van week 21 en week 22 werden ingezet op de 
groepen bij Bos-BSO Berezoon, zijn in het bezit van een verklaring omtrent gedrag. Echter, deze 
verklaringen omtrent het gedrag zijn ouder dan twee maanden, waardoor zij niet onverwijld 
kunnen worden opgenomen in het personenregister. 
  
De beroepskrachten, vrijwilligers en stagiaires van Bos BSO Berezoon staan op het moment van 
inspectie niet ingeschreven in het PRK. Daarnaast zijn zij niet gekoppeld aan de 

kinderopvangorganisatie. De houder voldoet hierdoor niet aan de getoetste voorwaarde. 
  
Conclusie 
Het kindercentrum voldoet niet aan de getoetste wettelijke kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel 
van toepassing zijn. 
 

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

voldaan: 
 

 
 



 

9 van 20 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 29-05-2018 
Bos-BSO Berezoon te Tilburg 

 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 een kindercentrum 
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, bedoeld in artikel 1.48d van de 

Wet. De verklaring omtrent het gedrag is bij inschrijving in het personenregister 
kinderopvang niet ouder dan twee maanden. 

 
Voor personen die op 28 februari 2018 op basis van de artikelen 9a en 9b van het Besluit 
landelijk register kinderopvang en register buitenlandse kinderopvang (zoals dat geldt op 28 
februari 2018) continu worden gescreend geldt een overgangsbepaling en verwerkt de 
minister de gegevens in het personenregister kinderopvang in de periode die loopt van 1 

maart 2018 tot 1 juli 2018. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang; art 17d Regeling Wet kinderopvang; art 18a Besluit landelijk register 
kinderopvang, register buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang)  
   

 De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling op basis van het 
burgerservicenummer, met de in artikel 1.50 derde lid van de Wet genoemde personen 
inclusief hemzelf. 
(art 1.48d lid 2 en 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 kan de persoon zijn 
werkzaamheden aanvangen. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang)  
   

 

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen 
 
De beoordeling van de beroepskwalificaties is gebaseerd op een steekproef. De diploma's van de 
aanwezige beroepskrachten zijn ingezien. Uit de beoordeling blijkt dat zij over een passende 
opleiding overeenkomstig de cao kinderopvang beschikken. 
  
Conclusie 

Het kindercentrum voldoet aan de getoetste wettelijke kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van 
toepassing zijn. 
 
 
Aantal beroepskrachten 
 
Op basis van de bevindingen tijdens het huidige onderzoek en een steekproef van de 

aanwezigheidslijsten en roosters uit week 21 en week 22 blijkt dat de verhouding tussen het aantal 

beroepskrachten en de aanwezige kinderen (beroepskracht-kindratio) in overeenstemming is met 
de daaraan gestelde eisen. 
  
  
Conclusie 
Het kindercentrum voldoet aan de getoetste wettelijke kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van 

toepassing zijn. 
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Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
 

De opvang vindt plaats in basisgroepen, ingedeeld op leeftijd. Een kind wordt opgevangen in één 
basisgroep. 
 

 
Conclusie 
Het kindercentrum voldoet aan de getoetste wettelijke kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van 
toepassing zijn. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 

 Interview (Beroepskrachten en houder) 
 Observaties 
 Verklaringen omtrent het gedrag 
 Diploma's beroepskrachten 
 Presentielijsten (week 21 en 22 2018) 
 Personeelsrooster (week 21 en 22 2018) 
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Veiligheid en gezondheid 
 
Binnen veiligheid en gezondheid zijn de volgende onderdelen beoordeeld: 
 Veiligheidsbeleid 
 Gezondheidsbeleid 
 
Per onderdeel volgt een beschrijving van de bevindingen van de toezichthouder en vervolgens 

wordt een oordeel gegeven op basis van de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang. 
  
 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 
De houder heeft een beleid veiligheid en gezondheid opgesteld. Het beleid bestaat uit: 

 Beleid Veiligheid en Gezondheid 
 Meldcode kindermishandeling 

 
Bos-BSO Berezoon biedt opvang in de natuur. Het is daarom van belang dat er in het 

veiligheidsbeleid aandacht is voor onvoorziene omstandigheden. Het vraagt van de houder en de 
beroepskrachten dagelijks de vaardigheid om telkens opnieuw een juiste en reële inschatting te 
maken van de risico's die opvang in verschillende natuurgebieden met zich meebrengt. 

   
Continue proces 
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een beschrijving van de wijze waarop de houder er 
zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid samen met de beroepskrachten een 
continue proces is van het vormen van beleid, implementeren, evalueren en actualiseren. 
  
Iedere maand vindt een teamoverleg plaats waar dit beleid wordt besproken. De houder zorgt 

ervoor dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid  inzichtelijk is voor zowel beroepskrachten als 
ouders. Het veiligheids- en gezondheidsbeleid is op te vragen bij de houder. 
   
Eerste hulp aan kinderen (EHAK) 
De beoordeling van de kwalificaties van eerste hulp aan kinderen is gebaseerd op een steekproef. 
Uit de beoordeling blijkt dat 4 vaste beroepskrachten in het bezit zijn van een geldig EHAK 

diploma. Uit het personeelsrooster van week 21 en week 22 blijkt dat de houder er voldoende zorg 

voor draagt dat er gedurende de opvang ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd 
is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen. 
   
Achterwacht 
Het beleid beschrijft de wijze waarop de achterwacht is geregeld. De houder waarborgt dit door 
voor elke speellocatie een specifieke achterwacht te benoemen in het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid. Als er voor een bepaalde speellocatie geen achterwacht beschikbaar is, dan 
wordt er niet op die plek gespeeld wanneer er één beroepskracht aanwezig is. 
   
Risico's, maatregelen en handelswijze 
De houder heeft in zijn beleid een opsomming beschreven van situaties die zich kunnen voordoen 
tijdens de buitenschoolse opvang in de natuur. De houder beschrijft diverse situaties en beschrijft 
wat de werkwijze is rondom een situatie. 

Enkele voorbeelden: 'zon en warm weer', 'honden', 'spelen in het water'. De houder benoemt deze 
situaties niet als risico. Bijvoorbeeld bij de situatie 'zon en warm weer' is het risico voor de 
kinderen: verbranding, zonnesteek, uitdroging. 
Voor de situatie 'honden' is het risico: kind wordt gebeten en loopt een bijtwond op. 

Bij de situatie 'spelen in het water' is het risico: een kind krijgt gezondheidsklachten door 
zwemmen in natuurwater en het grote risico verdrinking. 

  
De houder maakt geen onderscheid tussen grote en kleine risico's en beschrijft niet de 
handelswijze indien één van de grote risico's met grote gevolgen zich voordoet. Dit voldoet niet 
aan de gestelde kwaliteitseisen vanuit de Wet kinderopvang. 
  
 
 

 



 

12 van 20 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 29-05-2018 
Bos-BSO Berezoon te Tilburg 

Zwemmen 
De houder heeft in het veiligheids- en gezondheidsbeleid de risico's ingeschat die het spelen / 

zwemmen in natuurwater met een groep kinderen met zich meebrengt. Daarover is het volgende 
te lezen in het veiligheids- en gezondheidsbeleid: 
 

 Er zijn twee begeleiders aanwezig, waarvan er één continu op het water gericht is. 
 Kinderen zonder zwemdiploma hebben zwembandjes aan. 
 We zwemmen op een overzichtelijke en rustige plek waar de begeleider alle kinderen goed kan 

onderscheiden en in de gaten kan houden. 
 De begeleiders kennen het water goed en weten of er blauwalg aanwezig is. 
 De begeleiders lopen vooraf door het water om te controleren op (natuurlijke) stijlranden, 

onzichtbare scherpe voorwerpen en afval. 

 Als de begeleiders zich om wat voor reden dan ook niet prettig voelen bij het zwemmen mogen 
de kinderen niet het water in. 
 

Daarnaast heeft de houder afspraken beschreven over de maximale afstand die er mag zijn tussen 
kinderen en beroepskrachten voor verschillende waterspeelplaatsen. Er wordt onderscheid gemaakt 
tussen spelen bij een recreatieplas (50 meter afstand tot leiding), een beek (tot de knieën in het 

water) en water tot 30 centimeter diep (30 meter afstand tot leiding).  

Tijdens een interview met de houder blijkt dat de Bos-BSO Berezoon regelmatig gaat zwemmen in 
'niet gecontroleerd zwemwater', onder andere op een privé-terrein en in Tulderheide in België. Het 
zwemmen in 'niet gecontroleerd natuurwater' brengt diverse gezondheidsrisico's met zich mee als 
gevolg van watergerelateerde ziekten, zoals blauwalg infectie en diarree. 
  
Wanneer de bso besluit te gaan zwemmen dient de houder alle maatregelen strikt en zorgvuldig na 

te leven om de risico's op vermissing, verdrinking en gezondheidsklachten te voorkomen. Of dit in 
de praktijk te allen tijde haalbaar is, is niet met zekerheid te zeggen, omdat de houder/ 
beroepskrachten te maken hebben met onberekenbare en externe factoren, zoals de kinderen, een 
openbaar natuurgebied en de bezoekers daarvan op dat moment. Wanneer de 
houder/beroepskrachten gaan zwemmen met de BSO kinderen nemen zij een groot 
veiligheidsrisico. 
De beschreven werkwijze moet gedragen worden door alle betrokkenen, zoals beroepskrachten en 

ouders en kinderen. 
  
De houder is te allen tijde verantwoordelijk voor de veiligheid van de kinderen. 
  

  
De praktijk op de dag van inspectie 

De houder heeft op de dag van inspectie de keuze gemaakt om naar een gymzaal te gaan in plaats 
van naar het bos, omdat er onweer voorspelt was (code oranje). Dit is gezien de 
weersomstandigheden een juiste inschatting om de veiligheid van de kinderen en beroepskrachten 
zoveel mogelijk te borgen. 
  
De houder heeft de avond voorafgaand aan de dag van inspectie een gymzaal gehuurd van de 
gemeente Tilburg. De gemeente Tilburg verhuurt diverse binnensportaccomodaties. Voor al 

deze accommodaties geldt dat alvorens de huur bevestigd wordt, de huurder de algemene 
voorwaarden dient te lezen en hiermee dient in te stemmen. De volgende voorwaarden gelden 
voor de gymzaal die door de Bos BSO Berezoon wordt gehuurd: 
6.15 De aanwezige turntoestellen mogen alleen gebruikt worden door turnverenigingen 
6.16 In iedere sportaccommodatie zijn veiligheidsvoorschriften aanwezig. De huurder verklaart dat 
hij kennis heeft genomen van de veiligheidsvoorschriften en dat de huurder ervoor zorg dient te 
dragen dat de veiligheidsvoorschriften bekend zijn bij de begeleiding. 

  
De houder/ beroepskracht is niet bevoegd tot het geven van sportactiviteiten waarbij turntoestellen 

worden ingezet. 
  
Op het moment dat de toezichthouders de gymzaal binnenkomen heeft de houder diverse 
turntoestellen uitgezet, zoals de ringen, de bok, de dubbele brug en klimrekken. De houder en de 

10 aanwezige kinderen spelen apenkooi. De kinderen mogen van de houder zelfstandig gebruik 
maken van de toestellen, zonder directe begeleiding aan het toestel. Tijdens de observatie zien de 
toezichthouders dat de kinderen: 
- zelfstandig springen op de springplank naar de hoge bok 
- een kind loopt zonder begeleiding boven op de 2 leggers van de dubbele brug 
- twee kinderen hangen tegelijk aan de ringen, waardoor er een (kleine) botsing optreedt. 
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Uit bovenstaande voorbeelden blijkt dat de houder onvoldoende maatregelen treft om de veiligheid 

van de kinderen te waarborgen. 
  
De houder is te allen tijde verantwoordelijk voor de veiligheid van de kinderen. 

  
   
Grensoverschrijdend gedrag 
In het veiligheids- en gezondheid beleid wordt het risico op grensoverschrijdend gedrag en de te 
nemen/genomen maatregelen om het risico op grensoverschrijdend gedrag te reduceren 
onvoldoende beschreven. De houder beschrijft dat hij gebruik maakt van een pestprotocol en de 
meldcode kindermishandeling. De houder beschrijft onvoldoende hoe hij grensoverschrijdend 

gedrag tussen kinderen onderling en tussen beroepskracht, stagiairs, vrijwilligers en kinderen 
reduceert. Dit is niet in overeenstemming met de gestelde voorwaarden. 
  
  
Conclusie 
Het kindercentrum voldoet niet aan de getoetste wettelijke kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel 

van toepassing zijn. 

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

 
 

 De houder 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)  
   

 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)  
   

Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Interview (Beroepskrachten en houder) 
 Observaties 
 Meldcode kindermishandeling 
 Veiligheids- en gezondheidsbeleid, versie 6 aril 2018 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving 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, 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 minimum aantal 
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 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) 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder 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 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 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) 
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Verantwoorde buitenschoolse opvang 

In het kader van het bieden van verantwoorde buitenschoolse opvang, draagt de houder 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) 

 

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 een kindercentrum 
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, bedoeld in artikel 1.48d van de Wet. De 
verklaring omtrent het gedrag is bij inschrijving in het personenregister kinderopvang niet ouder 
dan twee maanden. 
 

Voor personen die op 28 februari 2018 op basis van de artikelen 9a en 9b van het Besluit landelijk 
register kinderopvang en register buitenlandse kinderopvang (zoals dat geldt op 28 februari 2018) 
continu worden gescreend geldt een overgangsbepaling en verwerkt de minister de gegevens in 
het personenregister kinderopvang in de periode die loopt van 1 maart 2018 tot 1 juli 2018. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang; art 17d Regeling Wet kinderopvang; art 18a Besluit landelijk register 
kinderopvang, register buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling op basis van het 
burgerservicenummer, met de in artikel 1.50 derde lid van de Wet genoemde personen inclusief 
hemzelf. 
(art 1.48d lid 2 en 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 kan de persoon zijn 
werkzaamheden aanvangen. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 
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Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen 

Beroepskrachten en beroepskrachten meertalige buitenschoolse opvang beschikken over een voor 
de werkzaamheden passende opleiding en bewijsstukken. De beroepskwalificatie-eisen en 
bewijsstukken die voor beroepskrachten worden genoemd in de meest recent aangevangen cao 
kinderopvang en de cao welzijn en maatschappelijke dienstverlening (cao sociaal werk), worden 

aangemerkt als beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken voor een passende opleiding.  
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 

De verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 
kinderen in een basisgroep (beroepskracht-kindratio) wordt bepaald op grond van tabel 2 in bijlage 
1a, onderdeel b bij het besluit en de daarbij behorende rekenregels.  

Gebruik kan worden gemaakt van de rekentool op de website www.1ratio.nl  
 
In afwijking hiervan kunnen 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, 
met dien verstande dat ten minste de helft van het aantal beroepskrachten wordt ingezet. 
 
Indien bij buitenschoolse opvang per dag ten minste tien aaneengesloten uren opvang wordt 

geboden, kunnen, op vrije dagen van de basisschool of tijdens de schoolvakanties, in afwijking van 
het aantal minimaal in te zetten beroepskrachten, voor ten hoogste drie uren per dag minder 
beroepskrachten worden ingezet. Dit met inachtneming van de in het pedagogisch beleidsplan 
vastgestelde tijden waarop minder beroepskrachten kunnen worden ingezet dan minimaal vereist 
op grond van de beroepskracht-kindratio alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan 
wordt afgeweken.   

 
Gedurende de uren dat minder beroepskrachten worden ingezet wordt ten minste de helft van het 
aantal vereiste beroepskrachten ingezet. De afwijkende inzet kan op de dagen van de week 
verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder a en 16 lid 1, 2 en 4 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 1a, onderdeel b van het Besluit kwaliteit kinderopvang.  
Het vereiste van opvang in één basisgroep geldt niet: 

- indien kinderen bij activiteiten als beschreven in het pedagogisch beleidsplan de basisgroep 
verlaten;   
- indien met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders het kind gedurende een 
tussen houder en ouders overeengekomen periode worden opgevangen in één andere basisgroep 
dan de vaste basisgroep. 
De eis ten aanzien van de maximale groepsgrootte geldt niet indien kinderen bij activiteiten als 

beschreven in het pedagogisch beleidsplan de groep verlaten. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder 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) 
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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) 

De houder of voorgenomen houder 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 er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid samen met de 
beroepskrachten een continue 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 wijze waarop de 
houder 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) 

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 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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Bos-BSO Berezoon 

Website : http://www.bso-berezoon.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000034086285 
Aantal kindplaatsen : 40 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Bos-BSO Berezoon 

Adres houder : Korte Houtstraat 4 
Postcode en plaats : 5046DD Tilburg 
KvK nummer : 65354206 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Hart voor Brabant 
Adres : Postbus 3024 
Postcode en plaats : 5003DA Tilburg 

Telefoonnummer : 088-3686845 
Onderzoek uitgevoerd door :  S van der Velden 

Y Vroonland 
 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Tilburg 
Adres : Postbus 90155 

Postcode en plaats : 5000LH TILBURG 
 
Planning 

Datum inspectie : 29-05-2018 
Opstellen concept inspectierapport : 05-07-2018 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 26-07-2018 

Verzenden inspectierapport naar houder : 26-07-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 26-07-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 09-08-2018 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

26 juli telefonisch contact gehad met de houder. 
De houder maakt geen gebruik om een zienswijze in te dienen. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 


