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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. 

Bij dit onderzoek zijn meerdere onderwerpen uit de Wet kinderopvang beoordeeld. Achter in het 

rapport staat een overzicht van de getoetste inspectie-items. 

 

De toezichthouder heeft de volgende inspectieactiviteiten uitgevoerd: 

• documentenonderzoek; 

• locatiebezoek; 

• gesprek met de beroepskrachten en/of de locatiemanager. 

 

In het rapport geeft de toezichthouder in elk hoofdstuk een toelichting op de beoordeelde 

onderwerpen. In de inleiding van het hoofdstuk staat welke onderwerpen de toezichthouder tijdens 

dit onderzoek heeft beoordeeld. 

Beschouwing 

Conclusie en bevindingen 

Bij de volgende hoofdstukken is aan de beoordeelde kwaliteitseisen voldaan: 

• pedagogisch klimaat; 

• personeel en groepen; 

• accommodatie. 

 

Algemene kenmerken 

Buitenschoolse opvang (bso) Onder de Pannen, de Boomhut, locatie Brabantlaan te Vught maakt 

onderdeel uit van kinderopvangorganisatie Onder de Pannen B.V.. De BSO is recent intern verhuist 

naar de andere kant van de Hertog van Brabantschool en bevindt zich nu vlakbij de 

kinderdagverblijf groepen van Onder de Pannen.  

De bso heeft de beschikking over drie lokalen die ieder een eigen functie hebben; er is een 

chillruimte met o.a. banken en een voetbaltafel, er is een activiteitenruimte waar geknutseld kan 

worden en er is een ruimte met speelhoeken (in de ochtend de peuterspeelzaalruimte), waaronder 

een bouwhoek, huishoek etc. De bso maakt gebruik van de buitenspeelplaats waar ook de kdv 

groepen gebruik van maken. Bij de buitenschoolse opvang vindt voorschoolse-, naschoolse- en 

vakantieopvang plaats. 

 

BSO Onder de Pannen is in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) geregistreerd voor maximaal 

60 kindplaatsen en biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. 

De opvang vindt plaats in drie basisgroepen: 

• De Boomhut basisgroep 1 met maximaal 22 kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar; 

• De Boomhut basisgroep 2 met maximaal 22 kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar; 

• De Boomhut basisgroep 3 met maximaal 11 kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. 

 

Onderzoeksgeschiedenis 

Het Landelijk Register Kinderopvang geeft een overzicht van alle onderzoeken van de locatie. Hier 

volgt een overzicht van de meest recente onderzoeken: 
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Datum 

onderzoek 

Soort onderzoek  Oordeel  

3-6-2019 Jaarlijks onderzoek  De houder voldoet aan alle beoordeelde 

kwaliteitseisen. 

30-6-2020 Jaarlijks onderzoek Binnen de domeinen personeel en groepen en 

veiligheid- en gezondheid zijn overtredingen 

geconstateerd.  

23-2-2021 Nader onderzoek:  

*inschrijving en koppeling 

personen in het 

persoonsregister 

kinderopvang; 

*inhoud beleid veiligheid- en 

gezondheid. 

Niet alle onderdelen kunnen in dit onderzoek al 

getoetst worden: vanwege de lockdown door de 

corona-pandemie vindt er alleen noodopvang plaats 

en geen reguliere opvang. Om deze reden kan de 

uitvoering van het beleid in de praktijk nog niet 

beoordeeld worden. Ook de beroepskracht - kindratio 

(in plaats van locatiebreed, per basisgroep plannen) 

kan om dezelfde reden nog niet uitgevoerd worden. 

Deze onderdelen zullen tijdens een nog te plannen 

nader onderzoek alsnog getoetst gaan worden. De 

tijdens dit nader onderzoek getoetste voorwaarden 

voldoen aan de wettelijke eisen. 

18-5-2021 Nader onderzoek op: 

*uitvoering van het risico 

beleid in de praktijk; 

*de beroepskrachtkindratio 

(i.p.v. locatiebreed, per 

basisgroep plannen. 

De houder voldoet aan alle beoordeelde 

kwaliteitseisen.  

1-11-2021 Jaarlijks Onderzoek Tijdens dit jaarlijks onderzoek zijn er 5 overtredingen 

geconstateerd binnen de volgende domeinen: 

• Pedagogisch klimaat: 2 overtredingen; er wordt 

niet altijd gehandeld volgens het pedagogisch 

beleidsplan en de pedagogische praktijk is als 

onvoldoende beoordeeld. 

• Personeel en groepen: 3 overtredingen; er zijn 

onvoldoende beroepskrachten ingezet per 

basisgroep, er wordt niet gewerkt volgens de 

ingedeelde basisgroepen en de kinderen hebben 

geen mentor toegewezen gekregen. 

21-2-2022 Nader onderzoek De overtredingen uit het vorige onderzoek zijn 

hersteld. De houder voldoet nu aan de beoordeelde 

kwaliteitseisen. 

 

Huidig onderzoek 

Op donderdag 20 oktober 2022 heeft er een onaangekondigd onderzoek plaatsgevonden bij 

buitenschoolse opvang Onder de Pannen, de Boomhut. Het betreft een jaarlijks onderzoek. In dit 

onderzoek zijn diverse voorwaarden binnen onderstaande domeinen onderzocht: 

• pedagogisch klimaat; 

• personeel en groepen; 

• accomodatie. 

 

Er zijn gesprekken gevoerd met de aanwezige beroepskrachten, diverse documenten zijn ingezien 

en er heeft observatie op de opvanglocatie plaatsgevonden. Daarnaast heeft er een gesprek 

plaatsgevonden met de houder en de manager, tevens pedagogisch coach. Op verzoek van de 
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toezichthouder zijn na afloop van de inspectie een aantal documenten nagestuurd welke zijn 

meegenomen in de beoordeling. 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 

 

 In het hoofdstuk ‘Pedagogisch klimaat’ beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

• pedagogisch beleid; 

• pedagogische praktijk. 

 

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Pedagogisch beleid 

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan opgesteld waarin beschreven is wat de kenmerkende 

pedagogische visie is en hoe de organisatie invulling geeft aan pedagogisch werken met kinderen. 

 

De volgende voorwaarden zijn in het pedagogisch beleid voldoende concreet beschreven: 

• verantwoorde buitenschoolse opvang; 

• signaleren van bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind en doorverwijzing; 

• mentorschap; 

• werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen; 

• wennen aan een nieuwe basisgroep; 

• tijden waarop minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist; 

• verlaten van de basisgroep; 

• gebruik van extra dagdelen; 

• taken en begeleiding van beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers; 

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

• meertalige buitenschoolse opvang. 

 

Handelen conform beleid 

Om ervoor te zorgen dat beroepskrachten handelen conform dit pedagogisch beleidsplan wordt het 

beleid, of onderdelen hiervan, tijdens vergaderingen besproken met de beroepskrachten. Dit blijkt 

uit gesprekken met de houder de manager en de beroepskrachten. 

 

Naast het beleid, wordt ook de ontwikkeling van kinderen besproken en wordt er gekeken naar de 

uitvoering van het pedagogisch beleid. De beroepskrachten worden begeleid door de pedagogisch 

beleidsmedewerker/coach in de uitvoering en borging van het pedagogisch handelen op de 

werkvloer. De pedagogisch beleidsmedewerker levert ook een bijdrage aan de ontwikkeling, 

uitvoering en implementatie van het pedagogisch beleid. 

 

Uit de observatie van de praktijk blijkt dat de beroepskrachten handelen conform het pedagogisch 

beleidsplan. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 

Pedagogische praktijk 

De houder dient zorg te dragen voor verantwoorde kinderopvang. Aan de hand van observaties van 

de pedagogische praktijk en interviews met beroepskrachten is beoordeeld of verantwoorde 

opvang wordt geboden.  
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De toezichthouder beoordeelt of de praktijk overeenkomt met het pedagogisch beleidsplan waarin 

opgenomen de vier pedagogische doelen in het kader van het bieden van verantwoorde 

dagopvang. Namelijk het bieden van sociaal emotionele veiligheid, het ontwikkelen van 

persoonlijke en sociale competenties en het ontwikkelen van normen en waarden bij kinderen. 

 

Bij de observatie van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het 

Veldinstrument observatie kindercentrum (januari 2015). In dit veldinstrument zijn per basisdoel 

indicatoren opgenomen. Onder iedere indicator staan gedragsbeschrijvingen van pedagogisch 

medewerkers en/of kinderen. Bij het beschrijven van de pedagogische praktijk gebruikt de 

toezichthouder deze gedragsbeschrijvingen (schuin gedrukte tekst) met daaronder een voorbeeld 

van wat in de praktijk is waargenomen. 

 

De observatie van de pedagogische praktijk heeft plaatsgevonden op donderdag 20 oktober 2022. 

Gedurende deze middag zijn de volgende activiteiten waargenomen: 

• Ontvangst kinderen 

• Vrij spel 

• Eet- en drinkmoment 

 

Op basis van de observatie is geconstateerd dat de houder voldoende zorg draagt voor het bieden 

van verantwoorde kinderopvang. De volgende situaties zijn onder meer waargenomen:   

 

Emotionele veiligheid 

Er is een programma met routines en activiteiten in een herkenbare en vertrouwde volgorde. Het 

biedt houvast voor kinderen. 

Bijvoorbeeld: Op een whiteboard in de gang staan de drie basisgroepen uitgeschreven met daarbij 

de beroepskrachten die verantwoordelijk zijn voor de groepen. De basisgroepen vormen zich 

tijdens het eet/drinkmoment. Hiervoor en erna kunnen de kinderen zich vrij bewegen over de drie 

lokalen die ieder een eigen functie hebben; er is een chillruimte met o.a. banken en een 

voetbaltafel, er is een activiteitenruimte waar geknutseld kan worden en er is een ruimte met 

speelhoeken (peuterspeelzaalruimte), waaronder een bouwhoek, huishoek etc. De kinderen kunnen 

kiezen waar ze willen spelen. 

 

Er is een aangename sfeer in de groep. De meeste kinderen tonen in hun gedrag dat ze zich op 

hun gemak voelen. Kinderen laten hun emoties zien, zowel in positieve zin (blij, tevreden, 

nieuwsgierig, enthousiast) als in negatieve zin (boos, verdrietig). De emoties zijn passend bij de 

situatie. 

 

Persoonlijke competentie 

Kinderen hebben de mogelijkheid om zich te ontspannen en/of schooldrukte af te reageren (bv 

eerst buiten uitrazen, dan binnen iets drinken). Zij kunnen (ook) voor activiteiten kiezen die passen 

bij hun eigen interesse en energieniveau.  

Bijvoorbeeld: Er is voldoende spelmateriaal aanwezig: Kapla, treinbaan, spelletjes, lego, 

knutselmateriaal zoals strijkkralen, loombandjes, kleurmateriaal, etc. Het materiaal is voor de 

kinderen vrij toegankelijk, zij kunnen kiezen waar ze mee willen spelen. 

Iedere middag wordt er op de BSO een workshop aangeboden. Deze middag is dat een 

bladschaaltje maken van klei in het teken van het thema herfst. Daarnaast zijn er, één middag in 

de week, twee stagiaires van "Move" aanwezig. Zij organiseren sport en spel activiteiten met de 

kinderen.  
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Sociale competentie 

De beroepskrachten begeleiden ook de positieve interacties tussen kinderen. Zij helpen de 

kinderen actief om sociale vaardigheden met leeftijds- en/of groepsgenootjes te ontwikkelen (bv. 

leren delen, naar elkaar luisteren, wachten, helpen). 

Bijvoorbeeld: Een beroepskracht zit aan tafel met meerdere kinderen. Ze bouwen met lego en 

voeren gesprekjes over wat er die dag is gebeurd. Ze hebben zichtbaar plezier met elkaar. 

 

Waarden en normen 

Beroepskrachten hanteren de afspraken, regels en omgangsvormen op eenduidige en consequente 

wijze. Daarbij blijven zij rekening houden met de situatie; hun optreden sluit aan bij gedrag en 

behoefte van individuele kinderen.  

Bijvoorbeeld: Kinderen stoeien op de bank. De beroepskracht zegt: "x en y, gaan jullie gewoon 

zitten op de bank." 

Een kind rent door de ruimte. De beroepskracht zegt: "Niet rennen binnen." 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 

 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder 

• Interview manager/ locatieverantwoordelijke 

• Interview anders namelijk: (Beroepskrachten) 

• Observatie(s) (Donderdagmiddag 20 oktober 2022) 

• Pedagogisch beleidsplan (Toegestuurd 27-10-2022) 
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Personeel en groepen 

 

 In het hoofdstuk ‘Personeel en groepen’ beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

• verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang; 

• opleidingseisen; 

• aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires; 

• inzet pedagogisch beleidsmedewerker; 

• stabiliteit van de opvang voor kinderen. 

 

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De beoordeling is gebaseerd op een steekproef. De beroepskrachten, invalkrachten, stagiaires en 

vrijwilligers, die tijdens het inspectiebezoek aanwezig zijn en ingezet zijn van 10 tot 15 oktober 

2022, zijn allen ingeschreven in het personenregister kinderopvang en door de houder gekoppeld 

aan de organisatie. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 

Opleidingseisen 

Beroepskrachten 

De diploma’s van de beroepskrachten die tijdens het inspectiebezoek werkzaam zijn en zijn ingezet 

van 10 tot en met 15 oktober 2022 op deze locatie zijn ingezien. Zij beschikken allen over een 

passend diploma overeenkomstig de actuele Cao Kinderopvang. 

 

Pedagogisch beleidsmedewerker 

Een pedagogisch beleidsmedewerker coacht de medewerkers bij de dagelijkse werkzaamheden en 

houdt zich bezig met de ontwikkeling en implementatie van het pedagogisch beleid. De taken van 

de coach en de beleidsmedewerker kunnen binnen een organisatie samengevoegd worden tot één 

functie of twee losse functies. 

 

Op deze locatie worden de taken van pedagogisch coach en van beleidsmedewerker door meerdere 

personen uitgevoerd. Zij beschikken over een HBO werk- en denkniveau (taak pedagogisch 

beleidsmedewerker) danwel over een over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest 

recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk (taak pedagogisch coach). 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 

 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 

stagiaires 

Beroepskracht kindratio 

Op het moment van het locatiebezoek is de bezetting als volgt: 
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Naam  

groep 

Leeftijd 

kinderen 

Aantal  

kinderen 

Ingezette  

beroepskrachten (in 

opleiding) 

Benodigde  

beroepskrachten 

Voldoet 

ja/nee  

1 4-12 11  1 ja 

2 4-12 19  2 ja 

3 4-12 17  2 ja 

 

Uit een steekproef van de aanwezigheidslijsten en personeelsroosters van 10 tot en met 15 oktober 

2022, blijkt dat de inzet van de beroepskrachten in relatie tot het aantal kinderen (beroepskracht-

kindratio) volgens de rekenregels van het Besluit kwaliteit kinderopvang wordt uitgevoerd. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De houder heeft op peildatum (zie tabel) het aantal kindercentra dat de houder exploiteert en het 

totale aantal fulltime-equivalent (fte) beroepskrachten inclusief de flexwerkers, die werkzaam zijn 

bij de houder vastgesteld. 

  

De houder bepaalt de minimale ureninzet aan de hand van de volgende formule: (50 uur x het 

aantal kindercentra) + (10 uur x aantal fte pedagogisch medewerkers (inclusief flexwerkers)). De 

gemaakte urenberekening van 2022 is ingezien. De som van de minimale ureninzet pedagogisch 

beleidsmedewerker is door de houder op de juiste wijze toegepast.  

 

Peildatum Benodigde beleidsuren 

op jaarbasis = 50 x 

aantal kindercentra  

Benodigde 

coachingsuren op 

jaarbasis = 

De minimale ureninzet = 

som (van 50 uur x aantal 

kindercentra ) + (10 uur x 

aantal fte)  

1 januari 

2022 

50 x 8 = 400 10 x 18,94 fte = 

189,40 

400 + 189,40 = 589,40 uur. 

 

Daadwerkelijke ureninzet pedagogisch beleidsmedewerker 

De houder dient voldoende formatie te hebben om de minimale ureninzet van een pedagogisch 

beleidsmedewerker ook daadwerkelijk te kunnen inzetten. Uit de overlegde documenten is af te 

leiden dat er voldoende formatie pedagogisch beleidsmedewerker beschikbaar is binnen de 

organisatie. 

  

Urenverdeling pedagogisch beleidsmedewerker 

De toezichthouder heeft op deze locatie gesproken met beroepskrachten, de houder en de 

manager, tevens één van de pedagogisch coaches en heeft daarnaast diverse documenten ingezien 

(zie bronnen voor specificatie). 

 

Uit de gesprekken en documenten blijkt dat de urenverdeling voldoet aan de wettelijke eisen:  

• De urenverdeling is jaarlijks, schriftelijk en per kindercentrum vastgesteld; 

• De houder heeft deze urenverdeling inzichtelijk gemaakt voor beroepskrachten en ouders; 

• De houder heeft in de urenverdeling duidelijk onderscheid gemaakt tussen de ureninzet 

beleidsvoornemens en de ureninzet coaching uren; 

• Iedere beroepskracht kan jaarlijks coaching ontvangen in de uitvoering van de 

werkzaamheden. 

 

Coaching ontvangen 
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Uit de documenten en gesprekken blijkt dat de beroepskrachten van deze locatie coaching hebben 

ontvangen en dat het aannemelijk is, dat zij dat ook in de toekomst zullen ontvangen. 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij bso Onder de Pannen, locatie Brabantlaan, worden de kinderen opgevangen in een vaste 

basisgroep. Het kindercentrum beschikt over de volgende basisgroepen: 

 

Naam groep  Leeftijd kinderen  Maximaal aantal kinderen  

basisgroep 1 4 tot 13 jaar 22 

basisgroep 2 4 tot 13 jaar 22 

basisgroep 3 4 tot 13 jaar 11 

 

Op het kindercentrum wordt gewerkt met een vast team van beroepskrachten. De beroepskrachten 

werken gedurende de week volgens een vast rooster. De houder heeft een dusdanig 

personeelsbeleid dat, bij ziekte, vakantie en verlof, vaste (inval) beroepskrachten worden ingezet. 

  

Mentorschap 

Alle kinderen hebben een mentor toegewezen gekregen die de ontwikkeling van de kinderen volgt. 

Als de beroepskracht, door dagelijkse observatie, problemen in de ontwikkeling signaleert, wordt 

dit besproken met de leidinggevende. Ouders worden ten alle tijden betrokken bij de 

ontwikkelingen van hun kinderen. Eventuele bijzonderheden of dingen die opvallen worden 

besproken met ouders. Dit kan tijdens haal en/of brengmomenten of naar behoefte in een 

zogenaamd 10 minuten gesprek. I 

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder 

• Interview manager/ locatieverantwoordelijke 

• Interview anders namelijk: (Beroepskrachten) 

• Observatie(s) (Donderdagmiddag 20 oktober 2022) 

• Personenregister Kinderopvang 

• Landelijk Register Kinderopvang 

• Diploma/kwalificatie beroepskrachten 

• Presentielijsten (10 tot en met 14 oktober 2022) 

• Personeelsrooster (10 tot en met 14 oktober 2022) 

• Pedagogisch beleidsplan (Toegestuurd 27-10-2022) 
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Accommodatie 

 

In het hoofdstuk ‘Accommodatie’ beoordeelt de toezichthouder het volgende onderwerp: 

• Eisen aan ruimtes 

 

Hieronder staat de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Eisen aan ruimtes 

Recent zijn de bso groepen intern verhuist naar de andere kant van de school en hebben hier drie 

lokalen in gebruik genomen. 

 

Binnenspeelruimte  

De bso beschikt over drie groepsruimten. Op basis van de plattegrond die de houder heeft 

aangeleverd is onderstaande berekening gemaakt: 

 

Groep Naam ruimte + (aantal m² 

binnenruimte) 

Aantal 

kindplaatsen 

Bruto m² 

binnenruimte per 

kind 

Voldoet 

wel/niet 

Groep 1 Basisgroep 1 22 56,58 m2  

Groep 2 Basisgroep 2 22 57,70m2  

Groep 3 Basisgroep 3 (in de ochtend 

peuterspeelzaalruimte) 

11 56,99 m2  

 Hal  60 m2  

     

Totaal  55 231,28 wel 

 

Daarnaast is er nog een aula aanwezig van 125,32 m2 waar de kinderen tijdens de opvang gebruik 

van kunnen maken. 

 

Voor de berekening van het bruto m² binnenspeelruimte is de volgende formule gebruikt: aantal 

m² binnenruimte/maximaal aantal kinderen. Per kind is er minimaal 3,5 m² binnenspeelruimte 

nodig. Bij het berekenen van de bruto binnenspeelruimte is rekening gehouden met eventuele 

noodroutes. 

 

De groepsruimte is veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en 

de leeftijd van de op te vangen kinderen. Er is geschikt spelmateriaal aanwezig voor alle 

leeftijdsgroepen. Het spelmateriaal is uitdagend en stimulerend; verzorgd en compleet. Er is 

voldoende keuze voor alle aanwezige kinderen. 

 

Buitenspeelruimte 

De bso beschikt over één grote buitenruimte(n). Per kind is er minimaal 3 m² buitenspeelruimte 

aanwezig. 

 

De buitenruimte is aangrenzend aan het kindercentrum en beschikt over twee speelhuisjes met 

glijbaan, 3 picknicktafels en divers los speelmateriaal. Het spelmateriaal is uitdagend, stimulerend 

en passend bij de leeftijd en het aantal op te vangen kinderen. De buitenruimte(n) is/zijn zodanig 

ingericht dat er meerdere activiteiten gelijktijdig plaats kunnen vinden. 
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De buitenruimte wordt ook gebruikt door de kdv groepen. Er zijn afspraken gemaakt over het 

gebruik van de ruimte en het gebruik van het spelmateriaal. 

 

Conclusie  

De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 
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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 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
 

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) 

 

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 participerende ouder; 

c. 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; 

d. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 

opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen worden opgevangen; 

e. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 

de kinderen die worden opgevangen; 

f. 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. 
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Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met f 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 

(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

 

Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het 

personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder van een kindercentrum kan de 

persoon zijn werkzaamheden aanvangen. 

(art 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

 
 

Opleidingseisen 

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

aangevangen cao Kinderopvang. 

Een beroepskracht meertalige buitenschoolse opvang beschikt daarbij over een bewijsstuk waaruit 

blijkt dat hij de Duitse, Engelse of Franse taal voor de deelvaardigheden gesprekken voeren, lezen, 

luisteren en spreken beheerst op ten minste niveau B2 van het Europees Referentiekader (ERK) 

voor talen. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 1, 2 en 19a Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 

lid 1 Regeling Wet kinderopvang) 

 

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding 

zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

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

Wet kinderopvang) 

 
 

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

De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat 

wordt opgevangen, met dien verstande dat de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten 

beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in een basisgroep wordt bepaald op grond van 

de rekenregels. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2, 3, 4, 8 en bijlage 1 onderdeel b 

en c Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9c Regeling Wet kinderopvang) 

 
 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

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

beroepskrachten bij de uitvoering van hun werkzaamheden en de totstandkoming en 

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

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

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 17 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

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

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

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

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

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

de werkzaamheden. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 17 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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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 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 18 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Accommodatie 

 

Eisen aan ruimtes 

De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden 

opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en 

de leeftijd van de op te vangen kinderen. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum 

aanwezig kind. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum 

aanwezig kind. De buitenspeelruimte is bij voorkeur aangrenzend aan het kindercentrum. In het 

geval een buitenspeelruimte niet aangrenzend is, is deze gelegen in de directe nabijheid van het 

kindercentrum en voor kinderen toegankelijk en veilig bereikbaar. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Kinderopvang Onder de Pannen BV 

Website : http://www.kinderopvangonderdepannen.net 

Vestigingsnummer KvK : 000007573138 

Aantal kindplaatsen : 60 

Gegevens houder 

Naam houder : Kinderopvang Onder de Pannen BV 

Adres houder : Brabantlaan 75 

Postcode en plaats : 5262 JH Vught 

KvK nummer : 54942934 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Hart voor Brabant 

Adres : Postbus 3024 

Postcode en plaats : 5003 DA Tilburg 

Telefoonnummer : 088-3686845 

Onderzoek uitgevoerd door :  M. de Kort  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Vught 

Adres : Postbus 10100 

Postcode en plaats : 5260 GA VUGHT 

Planning 

Datum inspectie : 20-10-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 10-11-2022 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 22-11-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 22-11-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 22-11-2022 
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Openbaar maken inspectierapport : 13-12-2022 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 


