
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Inspectierapport 
BSO De Koningsbeer (BSO) 

Zandeind 43 
5133AB Riel 

Registratienummer 166479391 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Toezichthouder:   GGD Hart voor Brabant 
In opdracht van gemeente:  Goirle 

Datum inspectie:    21-01-2019 
Type onderzoek :   Onderzoek na registratie 
Status:     Definitief 
Datum vaststelling inspectierapport: 21-02-2019 

 



 

2 van 21 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang onderzoek na registratie 21-01-2019 
BSO De Koningsbeer te Riel 

Inhoudsopgave 

Inhoudsopgave ................................................................................................................... 2 

Het onderzoek ................................................................................................................. 3 

Observaties en bevindingen .............................................................................................. 4 

Overzicht getoetste inspectie-items .................................................................................. 14 

Gegevens voorziening ..................................................................................................... 20 

Gegevens toezicht .......................................................................................................... 20 

Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum .......................................................................... 21 



 

3 van 21 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang onderzoek na registratie 21-01-2019 
BSO De Koningsbeer te Riel 

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 door onderzoek op basis van risico-gestuurd toezicht. 
Om meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken werkt de GGD volgens 
een model voor risico gestuurd toezicht. Dit betekent dat er intensiever onderzoek wordt verricht 

waar nodig is en minder waar het kan. Met als doel de kwaliteit in de kinderopvang te verbeteren. 
 
Beschouwing 
Algemeen beeld: 
Buitenschoolse opvang De Koningsbeer is geopend op 10 september 2018 . 
Het maakt deel uit van kinderopvangorganisatie De koningsbeer. Er is op een andere locatie een 
kinderdagverblijf inpandig bij basisschool de Vonder in Riel. 

 
De locatie is gevestigd in een blokhut op het terrein van manege Zandeind en beschikt over 2 

basis groepen met maximaal 34 kinderen in totaal aanwezig. Momenteel komt de groep niet boven 
de 22 kinderen uit. 
 
Huidig onderzoek 

Op 21 januari 2019 heeft er een (on)aangekondigd onderzoek na 3 maanden opening 
plaatsgevonden bij buitenschoolse opvang De Koningsbeer. 
 
Met ingang van 1 januari 2019 zijn een aantal kwaliteitseisen in de Wet kinderopvang gewijzigd op 
het gebied van de beroepskracht-kindratio, de invoering van de pedagogisch beleidsmedewerker 
en de meldcode kindermishandeling. Afhankelijk van het soort onderzoek worden deze nieuwe 
kwaliteitseisen meegenomen en beoordeeld. 

 
 
De volgende onderdelen zijn in dit onderzoek beoordeeld: 
• pedagogisch klimaat; 
• personeel en groepen; 
• veiligheid en gezondheid. 
 

Uit het huidige onderzoek is gebleken dat de houder niet voldoet aan alle getoetste voorwaarden. 
Op de dag van inspectie had de aanwezige beroepskracht geen geldig EHBO diploma voor eerste 
hulp bij kinderen. 

 
Herstelaanbod 
Tijdens het onderzoek is een herstelaanbod gedaan voor voorschriften die niet nageleefd werden. 
Dit betreft de volgende domeinen: Pedagogisch klimaat, Ouderrecht. 

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

Pedagogisch beleid 
 
BSO de Koningsbeer heeft een pedagogisch beleidsplan opgesteld december 2018 waarin de 
kenmerkende pedagogische visie is beschreven. De dagindeling was nu anders dan beschreven in 
het beleidsplan. 
Hiervoor is een herstelaanbod aangeboden. 

Binnen 5 dagen heeft de houder een verduidelijking beschreven in het beleidsplan. 

 
 
De houder draagt er zorg voor dat de beroepskrachten in de praktijk handelen volgens het 
pedagogisch beleid. Iedere 6 weken  vindt een teamoverleg plaats gezamenlijk met het 
kinderdagverblijf waar onder meer het pedagogisch beleid wordt besproken. 
 

De volgende voorwaarden worden in het pedagogisch beleid 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 
• verlaten van de basisgroep; 

• gebruik van extra dagdelen; 
• taken en begeleiding van beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers. (nu niet van 

toepassing) 
 
 

Conclusie 

Het kindercentrum voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van 
toepassing zijn. 
 
 
 
 
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)  
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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. 

  
Emotionele veiligheid 
De beroepskrachten hebben oog voor het individuele kind en zorgen voor een emotioneel veilige 
omgeving. 
Voorbeeld: een nieuw kindje vindt het nog moeilijk drinken uit de tapkraan ter pakken bij 
binnenkomst. De beroepskracht merkt het op en benoemd het. Daarna helpt hij het kind naar 
tevredenheid. 

  
De kinderen maken contact met elkaar en doen nieuwe ervaringen op. 
Voorbeeld: De kinderen zoeken de beroepskracht op en zij reageren positief op elkaar. 
De beroepskracht kijkt en luistert naar de kinderen. Ze zien wat een kind leuk vindt en voelen aan 
wat de stemming in de groep is. Ze hebben oog voor onveilige situaties, zoals  van grote plastic 
blokken af springen en koprollen op de mat. 

  

Er is een positieve groepssfeer. Kinderen spelen graag zelfstandig. De beroepskracht is er nu alleen 
voor aansturing en geen begeleid spel blijkt vanmiddag. 
De knutselactiviteit die gepland is, is geen animo voor. Er wordt druk gebouwd met grote blokken 
en matten om er hutten van te maken. 
De beroepskracht heeft respect voor de autonomie van kinderen. De kinderen krijgen de ruimte om 
actief dingen zelf te proberen met respect voor eigen ideeën en oplossingen. 

  
De beroepskracht biedt structuur en stelt grenzen. Dit gebeurt op een doortastende, consequente 
en respectvolle manier. Voor kinderen is het duidelijk wat er van hen wordt verwacht en waar zij 
zich aan moeten houden. Voorbeeld: Een druk moment door paar jongens. Deze worden op een 
vriendelijk manier naar buiten gestuurd om daar te ventileren. 
  
  

Persoonlijke competentie 
Beroepskrachten bieden activiteiten aan die kinderen nodig hebben voor hun ontwikkeling. De 
beroepskracht heeft oog voor de interesses en behoeften van elk individueel kind, stimuleert de 
kinderen en weet het groepsproces en de activiteiten zo te organiseren dat ieder kind aan bod 

komt. Voorbeeld: samen knutselen, sportactiviteiten etc.  
Kinderen kunnen zich ontwikkelen op gebieden waar hun interesses en talenten liggen. Er is een 

balans tussen georganiseerde activiteiten en vrij spelen. 
  
Kinderen hebben de mogelijkheid om (leer)ervaringen op te doen in de groep. De inrichting van de 
ruimte en het spelmateriaal sluiten aan bij het ontwikkelingsniveau en de interesses van de 
kinderen. Voor de kinderen zijn specifieke speelhoeken aanwezig, geschikt voor een specifiek 
speldoel. 
Tafels voor spelletjes en knutsel activiteiten, tafeltennis tafel in de ruimte een kleine pool tafel, 

lounge bank, eventueel PlayStation. Met met auto's en kapla. 
De ruimte is groot genoeg voor grof en klein motorisch spel. 
  
Daarnaast beschikt het kindercentrum over een buitenruimte waar verschillende activiteiten 
kunnen plaatsvinden, zoals voetballen met 2 kleine goaltjes. 
  
  

Sociale competentie 
De beroepskrachten begeleiden 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. 

De kinderen spelen tijdens de observatie gemoedelijk samen. 
  
  
 
 
 



 

6 van 21 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang onderzoek na registratie 21-01-2019 
BSO De Koningsbeer te Riel 

Overdracht van normen en waarden 
Kinderen worden gestimuleerd om kennis te maken met de algemeen aanvaarde waarden en 

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

Voorbeeld: rekening houden met elkaar bij drinken, samen delen, niet rennen binnen, elkaar laten 
uitpraten etc. 
 
 
 
Conclusie 
De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 

 
 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
• Interview (beroepskracht) 

• Observatie(s) 

• Website 
• Pedagogisch beleidsplan 
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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 
 
De beroepskrachten, van deze locatie, zijn allen ingeschreven in het personenregister 

kinderopvang met een geldige verklaring omtrent het gedrag en door de houder gekoppeld aan de 
organisatie. 
 

Conclusie 
De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 
 
 
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires 
 
De diploma’s van de beroepskrachten en invalkrachten van deze locatie zijn ingezien. 

Zij beschikken over een passend diploma overeenkomstig de actuele cao kinderopvang. 
Momenteel worden er geen stagiaires ingezet. 
 
Conclusie 
De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 
 

 

Aantal beroepskrachten 
 
Uit een steekproef van de aanwezigheidslijsten en personeelsroosters blijkt dat voldoende 
beroepskrachten worden ingezet in relatie tot het aantal kinderen (beroepskracht-kindratio). 
 
Op de dag van inspectie zijn er 11 kinderen ingepland en 10 daadwerkelijk aanwezig met 1 

beroepskracht. 
Op maandag staat de beroepskracht alleen.  
Op de dinsdag en donderdag staan er altijd 2 beroepskrachten op de groep met momenteel een 
maximum van 20 kindplaatsen. 
De BSO kan tot 34 kindplaatsen kinderen opvangen. 
 
Op dinsdag en de donderdag wordt in de wintermaanden ook de gymzaal van de basisschool 

gebruikt voor sport en spel activiteiten, voordat er naar de BSO locatie aan het zandeind gegaan 
wordt. 
 
 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 
 

De houder is bezig met de organisatie van de BSO dat er een pedagogisch beleidsmedewerker 
wordt ingezet die de beroepskrachten op de werkvloer coacht en zich bezig houdt met de 
ontwikkeling en de implementatie van pedagogische beleidsvoornemens. 
 
De pedagogisch beleidsmedewerker is gekwalificeerd met opleiding Bacalor Social Work. 
van Sterk Huis Goirle, met subsidie van de gemeente Goirle. 
Volgens de houder is deze beleidsmedewerker elke week een paar uur op het kinderdagverblijf 

aanwezig om te werken als basiskracht. 



 

8 van 21 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang onderzoek na registratie 21-01-2019 
BSO De Koningsbeer te Riel 

Daarnaast begeleidt en ondersteunt zij het team als pedagogisch coach inzake het naleven en 
instrueren van het beleidsplan. 

 
Volgens de meegestuurde folder door de houder is deze specialistische hulp Vroeg signalering op 
basisscholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven voor een 

preventieve aanpak van sociaal-emotionele problemen bij kinderen van 0 tot 6 jaar. 
Dit borgt nu niet heel de Buitenschoolse opvang. 
Zoals de folder aangeeft komt de specialist niet op de buitenschoolse opvang. 
 
De houder heeft tot eind 2019 de tijd om middels een opleidingsplan inzichtelijk te maken  hoeveel 
uur aan opleiding er aan welke medewerker besteed is, op welke locatie, en wat er aangeboden is, 
op welke doelgroep. 

 
De inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker wordt bepaald op houderniveau aan de hand van 
de volgende formule; (50 uur x het aantal kindercentra) + (10 uur x aantal fte pedagogisch 
medewerkers). 
 
Of de benodigde uren ook daadwerkelijk zijn ingezet, kan alleen worden beoordeeld op het 

moment waarop wordt aangetoond dat iedere pedagogisch medewerker coaching heeft gehad en 

de nodige uren aan beleidsvoornemens en implementatie zijn besteed. 
 
 
 
Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
 

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 beroepskrachten worden ingezet. 
 
Mentorschap 
Alle kinderen hebben een mentor toegewezen gekregen die de ontwikkeling van de kinderen volgt. 
Bij de BSO wordt niet met een vaste observatietechniek gewerkt. 

De beroepskrachten houden de ontwikkeling van de kinderen nauwlettend in de gaten. 
Naast het vaste gezicht kunnen dus ook andere pedagogisch medewerkers worden ingezet. 
 
De ontwikkelingen van de kinderen word met de ouders besproken. Dit gebeurt dagelijks tijdens de 

haal en breng momenten of op aanvraag tijdens een 10 minuten gesprek. 
Zijn er zaken omtrent de ontwikkeling waar de medewerkers zich zorgen over maken plannen ze 

zelf 1x per jaar een 10 minuten gesprek met de ouders en eventueel het kind. 
 
Gezien de nauwe samenwerking met de Vonder zijn de lijnen erg kort. 
Eventuele bijzonderheden kunnen altijd intern worden besproken. 
 
 
Conclusie 

De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview (beroepskracht) 
• Observatie(s) 
• Personen Register Kinderopvang 
• Presentielijsten 

• Pedagogisch beleidsplan 
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Veiligheid en gezondheid 
 
Binnen veiligheid en gezondheid zijn de volgende onderdelen beoordeeld: 
 
• Veiligheids- en gezondheidsbeleid; 
• Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. 
 

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 opgesteld dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid van de 
kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. 
 
 

Beleid 
De voornaamste risico's met grote gevolgen voor de veiligheid, grensoverschrijdend gedrag en 
gezondheid van kinderen zijn beschreven. Tevens zijn de handelswijzen beschreven indien deze 

risico’s zich voordoen. 
Daarnaast bevat het beleid een algemene beschrijving van de wijze waarop kinderen wordt geleerd 
om te gaan met risico’s met beperkte gevolgen. 
De houder zorgt ervoor dat het beleid inzichtelijk is voor zowel beroepskrachten als ouders. 
 
  
Cyclisch proces 

De houder draagt er zorg voor dat de beroepskrachten in de praktijk handelen volgens het 
veiligheids- en gezondheidsbeleid. Iedere 6 weken vindt een teamoverleg plaats gezamenlijk met 
het kinderdagverblijf waar dit beleid wordt besproken.  
2 notulen zijn ingezien, waarbij het tweede overleg al meer vorm begint te krijgen qua opzet. 
Op basis van een steekproef uit de praktijk blijkt het beleid actueel te zijn en passende 
maatregelen worden genomen. Huisregels zijn zichtbaar op de BSO. 

 

Uit interviews met de beroepskracht blijkt dat hij op de hoogte is van het beleid. De houder zorgt 
ervoor dat het beleid samen met de beroepskrachten een continu proces is van actualiseren, 
evalueren en implementeren. 
  
Achterwacht 
Het beleid beschrijft de wijze waarop de achterwacht is geregeld. De houder waarborgt dit door de 

houders binnen 5 minuten te plaatse te laten zijn in geval van nood. 
 
  
Eerste hulp aan kinderen . 
De beroepskrachten moeten beschikken over een certificaat voor het verlenen van eerste hulp aan 
kinderen volgens de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere regels. 
De houder moet ervoor zorg dragen dat gedurende de opvang ten minste één volwassene 

aanwezig is die gekwalificeerd is. 
Tijdens de inspectie was de aanwezige beroepskracht niet in het bezit van een kwalificatie voor het 
verlenen van EHBO aan kinderen. 
 

Via de mail op 31 januari 2019 van de houder: 
4 beroepskrachten zijn vorige week woensdag op herhaling bvh geweest, daarnaast heeft 

beroepskracht # van de BSO zijn kinder EHBO wederom gehaald. 
Ik verwacht de certificaten in de loop van volgende week. 
De rest van het team zal op 3-4 een herhaling kinder EHBO cursus volgen, de certificaten van hun 
lopen tot mei 2019. 
  
Conclusie 
De houder voldoet niet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing 

zijn tijdens de inspectie van 21 januari 201 
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Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 

voldaan: 
 

 
 

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

 
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
 
De houder heeft een meldcode vastgesteld waarin stapsgewijs wordt aangegeven hoe met signalen 
van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan en die er redelijkerwijs aan bijdraagt 
dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden. 

 

De houder gebruikt sinds 1 januari 2019 het afwegingskader om te beslissen of een melding 
noodzakelijk is en, vervolgens, bij het beslissen of het zelf bieden of organiseren van hulp mogelijk 
is. 
 
De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode en de handelwijze. Dit blijkt uit 
notulen van het teamoverleg waar dit onderdeel is besproken. 

 
Conclusie  
De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
• Observatie(s) 

• EHBO certificaten 
• Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
• Notulen teamoverleg 
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Accommodatie 
 
Binnen accommodatie is het volgende onderdeel beoordeeld: 
• Beschikbare speeloppervlakte binnen en buiten 
• Passend ingerichte binnen- en buitenruimtes 
 
 

Eisen aan ruimtes 
 
De groepsruimte is veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en 
de leeftijd van de op te vangen kinderen. (120 vierkante meter) 
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. 

 
De buitenruimte voorkant zij en achterkant beschikt De BSO over een eigen afgesloten 
speelruimte. nu hoofdzakelijk als voetbalveld ingericht. Er kan divers los speelmateriaal gepakt 
worden uit de kast binnen en er staan picknick tafels. 

 
Of het spelmateriaal uitdagend, stimulerend en passend bij de leeftijd voor buiten is nog moeilijk te 
beoordelen in de winter. 

Dit krijgt meer vorm in het voorjaar als de kinderen meer naar buiten gaan. 
Nu wordt er veel gebruik gemaakt van de gymzaal van de school voor lichamelijk activiteiten. 
 
De buitenruimte is zodanig ingericht dat er meerdere activiteiten gelijktijdig plaats kunnen vinden. 
 
Conclusie  
De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 

 
Gebruikte bronnen: 
• Interview (beroepskracht) 
• Observatie(s) 
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Ouderrecht 
 
ouderrecht worden de volgende onderdelen beoordeeld: 
• informatie; 
• oudercommissie; 
• klachten en geschillen. 
 

 
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 
  
 
Informatie 

 
De houder informeert de ouders door  website, informatiebrochure, intakegesprek, bitcare (Het 
Wifi/internet  bereik is erg slecht in de BSO. Hier wordt aan gewerkt ) 
Ouders worden voldoende geïnformeerd over de verplichte onderdelen: 

 
• het te voeren beleid; 
• het inspectierapport 2018 stond niet op de website ten tijde van de inspectie. 

• De dag erna was het door de houder erop gezet. 
• de geschillencommissie; 
• de inzet van het aantal beroepskrachten . 
 
Conclusie 
De houder voldoet nadat het inspectierapport op de website was geplaatst aan de getoetste 
kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 

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

 
 

 De houder van een kindercentrum informeert ouders en personeel over het inspectierapport 
door het zo spoedig mogelijk na ontvangst op de eigen website te plaatsen op een 
gemakkelijk vindbare plaats. Indien geen website aanwezig is legt de houder een afschrift 
van het inspectierapport ter inzage op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats. 
(art 1.54 lid 2 en 3 Wet kinderopvang)  
   

 

Oudercommissie 
 
De houder heeft geen oudercommissie ingesteld. In dit kindercentrum worden minder dan 50 
kinderen opgevangen. De houder maakt aantoonbaar dat ouders op een andere wijze worden 
betrokken bij onderwerpen waarover het adviesrecht geldt. 
De houder doet dit door bitcare en nieuwsbrieven, de website etc. 

 
 
 
 

Klachten en geschillen 
 
De houder is aangesloten bij een door de minister van Justitie en Veiligheid erkende 

geschillencommissie per datum opening. 
 
De houder heeft een interne klachtenregeling opgesteld en schriftelijk vastgelegd. 
Daarin staat vermeld dat de houder: 
• de klacht zorgvuldig onderzoekt; 
• de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling; 
• de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk afhandelt; 



 

13 van 21 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang onderzoek na registratie 21-01-2019 
BSO De Koningsbeer te Riel 

• de klacht uiterlijk zes weken na indiening afhandelt; 
• de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt; 

• in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn 
gerealiseerd. 

 

De houder brengt de klachtenregeling ten behoeve van ouders en wijzigingen daarvan op een 
passende wijze onder de aandacht van ouders en handelt overeenkomstig deze klachtenregeling. 
 
 
Conclusie 
De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 
 

 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
• Informatiemateriaal voor ouders 
• Website 

• Notulen teamoverleg 

• Aansluiting geschillencommissie 
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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) 
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Pedagogische praktijk 

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

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

vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties 
met anderen op te bouwen en te onderhouden; 
d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 
aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met 
anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 11 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 
a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 
b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 
uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een 
onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden 
opgevangen; 

c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder exploiteert en waar 
kinderen worden opgevangen; 
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 
de kinderen die worden opgevangen; 
e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd 

hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn 

of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 
 
Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e 
ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling met de in artikel 1.50 derde lid van 
de wet genoemde personen inclusief hemzelf. 
(art 1.48d lid 3 Wet kinderopvang) 

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 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

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

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding 

zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 2 Regeling Wet 

kinderopvang) 
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Aantal beroepskrachten 

De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat 
wordt opgevangen, met dien verstande dat:  
- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 
kinderen in een basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in bijlage 1, onderdeel b, bij het 

besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels; 
- Indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de basisgroep 
verlaten, leidt dit niet tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit 
buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten, ten 
opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2 en 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Gedurende de uren dat conform het pedagogisch beleidsplan minder beroepskrachten worden 
ingezet, wordt ten minste de helft van het benodigde aantal beroepskrachten ingezet. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder a en 16 lid 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

Indien de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten in verhouding tot het aantal 
aanwezig kinderen in een basisgroep als bedoeld in art 16 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang ertoe 

leidt dat in het kindercentrum slechts één beroepskracht aanwezig is, is tevens een volwassene 
beschikbaar die telefonisch bereikbaar is en die binnen vijftien minuten in het kindercentrum 

aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit.  
De houder van een kindercentrum informeert de bij het kindercentrum werkzame personen over de 
naam en het telefoonnummer van deze persoon. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij buitenschoolse opvang vindt de opvang plaats in basisgroepen. Een kind wordt opgevangen in 
één basisgroep. De maximale grootte van de basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in 
bijlage 1, onderdeel b van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en 
bespreekt, indien wenselijk, de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Tevens is de 
mentor voor de ouders en het kind aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het 
welbevinden van het kind. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

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

De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de 
veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder 

draagt er zorg voor dat er in de buitenschoolse opvang conform het veiligheids- en 
gezondheidsbeleid wordt gehandeld. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

De houder of voorgenomen houder van een kindercentrum stelt het veiligheids- en 
gezondheidsbeleid schriftelijk vast en verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder 
evalueert, en indien nodig actualiseert, het veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden 
na opening van het kindercentrum. Daarna houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid 
actueel. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid 

samen met de beroepskrachten een continu proces is van het vormen van beleid, implementeren, 
evalueren en actualiseren. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

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

- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen; 
- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, 
stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is 
aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, 
teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het 
risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich 
verwezenlijken. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een beschrijving in algemene zin van de wijze waarop 
kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen voor de veiligheid en 

gezondheid van kinderen beperkt zijn en welke derhalve niet zijn aan te merken als voornaamste 
risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid en gezondheid en als risico op 
grensoverschrijdend gedrag. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en 
gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, 
beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 

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) 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De houder van een kindercentrum stelt voor het personeel een meldcode vast waarin stapsgewijs 
wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan 
en die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden.  
De door de houder voor het personeel vast te stellen meldcode bevat ten minste de volgende 
elementen: 
- een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan door het 
personeel met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;  

- een afwegingskader op basis waarvan het personeel het risico op en de aard en de ernst van het 
huiselijk geweld of de kindermishandeling weegt en dat het personeel in staat stelt te beoordelen 
of sprake is van dusdanig ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling, dan wel van een 
vermoeden daarvan, dat een melding is aangewezen; 
- indien van toepassing, specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld, die speciale 

kennis en vaardigheden van personeel vereisen;  

- specifieke aandacht voor de wijze waarop het personeel omgaat met gegevens waarvan zij het 
vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden. 
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang; art 14 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 



 

18 van 21 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang onderzoek na registratie 21-01-2019 
BSO De Koningsbeer te Riel 

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

a. het in kaart brengen van de signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 
b. collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het advies- en meldpunt huiselijk geweld en 
kindermishandeling (Veilig Thuis) of een deskundige op het gebied van letselduiding; 
c. een gesprek met de ouders en, indien mogelijk, het kind; 

d. het toepassen van het afwegingskader, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b; 
e. het beslissen over: 
  - het doen van een melding, en 
  - het inzetten van de noodzakelijke hulp. 
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang; art 14 lid 1 onder a en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

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

 

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) 

 

Ouderrecht 

Informatie 

De houder van een kindercentrum informeert ouders en personeel over het inspectierapport door 
het zo spoedig mogelijk na ontvangst op de eigen website te plaatsen op een gemakkelijk vindbare 

plaats. Indien geen website aanwezig is legt de houder een afschrift van het inspectierapport ter 
inzage op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats. 
(art 1.54 lid 2 en 3 Wet kinderopvang) 

Oudercommissie 

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

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

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

Klachten en geschillen 

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

- de overeenkomst tussen de houder en de ouder. 
(art 1.57b lid 1 Wet kinderopvang) 
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De houder van een kindercentrum brengt de klachtenregeling ten behoeve van ouders en 
wijzigingen daarvan op een passende wijze onder de aandacht van ouders en handelt 

overeenkomstig deze klachtenregeling. 
(art 1.57b lid 3 Wet kinderopvang) 

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

   - de overeenkomst tussen de houder en de ouder. 
b. geschillen tussen houder en oudercommissie over de toepassing en uitvoering van het wettelijk 
adviesrecht. 
(art 1.57b, 1.57c lid 1 en 1.60 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : BSO De Koningsbeer 

Website : http://www.dekoningsbeer.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000051907283 
Aantal kindplaatsen : 34 
 
Gegevens houder 
Naam houder : De Koningsbeer 

Adres houder : Goirleseweg 3 
Postcode en plaats : 5133BC Riel 
Website : www.dekoningsbeer.nl 
KvK nummer : 51907283 
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 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Goirle 
Adres : Postbus 17 

Postcode en plaats : 5050AA GOIRLE 
 
Planning 

Datum inspectie : 21-01-2019 
Opstellen concept inspectierapport : 07-02-2019 
Zienswijze houder : 14-02-2019 
Vaststelling inspectierapport : 21-02-2019 

Verzenden inspectierapport naar houder : 21-02-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 21-02-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 13-03-2019 
 

 
 



 

21 van 21 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang onderzoek na registratie 21-01-2019 
BSO De Koningsbeer te Riel 

Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

We zijn erg trots op datgene dat we hebben gerealiseerd en dat dat ook wordt ervaren tijdens de 
ggd inspectie. Zoals aangegeven had de bso medewerker de week ervoor zijn bhv/ kinder ehbo 
herhaling gehaald maar het certificaat was nog niet binnen, spijtig genoeg wordt dit dan toch 

vernoemd in dit rapport. 
  
  
Met vriendelijke groet, 
  
Marlies de Beer 
Kinderdagverblijf de Koningsbeer 

  
06 15 30 87 51 
info@dekoningsbeer.nl 

Goirleseweg 3 
5133 BC Riel 
  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 


