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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een aangekondigd nader onderzoek. 

 
Beschouwing 
Op 21 januari 2019 is tijdens het onderzoek na registratie een overtreding binnen het onderdeel 
veiligheid en gezondheid geconstateerd. 

 
Naar aanleiding van dit onderzoek heeft de gemeente Goirle op 10 maart 2019 een 
aanwijzing opgelegd en de GGD opdracht gegeven voor een nader onderzoek uitgevoerd tussen 
13-03-2019 en 27-03-2019. 
 
Conclusie 
Op 20 maart 2019 is er een nader onderzoek/documenten onderzoek uitgevoerd. 

De geconstateerde overtreding uit het voorgaande onderzoek is hersteld. 

 
 

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Veiligheid en gezondheid 
 
  
 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 
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 van 21 januari 2019 was de aanwezige beroepskracht niet in het bezit van een 
kwalificatie voor het verlenen van EHBO aan kinderen. 
Via de mail van 31 januari 2019 van de houder: 
4 beroepskrachten zijn vorige week woensdag op herhaling BHV geweest, daarnaast heeft de 
betreffende beroepskracht # van de BSO zijn kinder EHBO wederom gehaald binnen de BHV 

opleiding. 
 
 
Op 15 maart 2019  stuurt de houder een kopie BHV certificaat naar de gemeente Goirle. Dit is een 
BHV certificaat behaald op 4 februari 2019 bij First Care. 
Dit is geen certificaat die geldend is voor de kwalificatie conform de wet kinderopvang. 
 

Op 19 maart 2019 stuurt de houder het certificaat EHBO aan kinderen behaald bij oranje kruis met 
examen datum 21 februari 2019. Het certificaat is geldig tot 1 april 2021. 
 
Conclusie 
Vanaf 21 februari 2019 voldoet de houder aan de gestelde eis dat er te allen tijde een volwassene 

aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen conform de in de 

regeling Wet kinderopvang gestelde nadere regels. 
 
Gebruikte bronnen: 
• EHBO certificaat 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

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 9b 
Regeling 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 : 20-03-2019 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 21-03-2019 

Verzenden inspectierapport naar houder : 21-03-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 21-03-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 11-04-2019 
 
 

 
 
 
 
 

 


