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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 

 
Beschouwing 
Buitenschoolse opvang (bso) de Uitvinder biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 
jaar. De bso bestaat uit één basisgroep met maximaal 20 kinderen. De bso is gehuisvest in een 

voormalig woonhuis aan de Molenstraat in Oss. De bso bevindt zich op de eerste verdieping van 
het pand, op de begane grond zit het kinderdagverblijf van de houder en op de tweede verdieping 
is het kantoor van de houder. 

  
Inspectiegeschiedenis 
 Onderzoek voor registratie (verhuizing van de bso naar dit pand). Na een positief advies is 

buitenschoolse opvang juni 2015 in exploitatie gegaan. Er waren enkele actiepunten waarop de 

houder actie diende te nemen. 
 jaarlijkse inspectie november 2015: drie overtredingen betreffende inhoud pedagogisch 

beleidsplan en meldcode kindermishandeling 
 jaarlijkse inspectie oktober 2016: vier overtredingen met betrekking tot de verklaringen 

omtrent het gedrag en de interne en externe klachtenregeling. Deze overtredingen zijn tijdens 
het nader onderzoek begin 2017 opgelost. 

 
Huidige inspectie 
Op donderdagmiddag 20 juli 2017 heeft een onaangekondigde inspectie plaatsgevonden. In dit 
onderzoek is de nadruk gelegd op de kwaliteit van de dagelijkse praktijk, aangevuld met 

aandachtspunten uit vorige inspecties. 
  
Conclusie 

Er is een overtreding geconstateerd met betrekking tot de beroepskracht-kindratio. 
Tijdens de inspectie wordt er een vrijwilliger ingezet op de beroepskracht-kindratio. Uit de 
presentielijsten blijkt dat deze vrijwilliger vaker wordt ingezet op de beroepskracht-kindratio. Dit is 
in strijd met de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 
De toelichting op de bevindingen van de toezichthouder kunt u lezen in het vervolg van dit rapport. 
Aan het einde van dit rapport treft u een overzicht aan van de inspectie-items die zijn beoordeeld. 
  

De pedagogische praktijk is niet beoordeeld tijdens deze inspectie, omdat er geen inzet van 
beroepskrachten was. Tijdens een volgende inspectie dit jaar zal de pedagogische praktijk wel 
beoordeeld worden.  
  

Gezien de aard van de overtreding is voor deze overtreding geen herstelaanbod aangeboden en 
wordt geadviseerd om te handhaven conform handhavingsbeleid. 

  
  

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

 

Personeel en groepen 

 
Binnen dit onderdeel zijn de beroepskrachten gecontroleerd op een passende beroepskwalificatie 
en een geldige verklaring omtrent het gedrag. 
De beroepskracht-kindratio en de opvang in groepen zijn gecontroleerd door middel van roosters 
en presentielijsten. 

  

Het kindercentrum voldoet niet aan de onderzochte voorwaarden met betrekking tot personeel en 
groepen. Er is een overtreding geconstateerd met betrekking tot de beroepskracht-kindratio. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 
 

De houder, beroepskracht en vrijwilliger beschikken over een geldige verklaring omtrent het 
gedrag. 
 
 
Passende beroepskwalificatie 
 
De houder en beroepskracht beschikken over een voor de werkzaamheden passende 

beroepskwalificatie. 
  
De vrijwilliger die wordt ingezet tijdens de inspectie beschikt niet over een passende 
beroepskwalificatie. 
 
 

Opvang in groepen 
 
De bso biedt buitenschoolse opvang aan maximaal 20 kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. 
  
De bso is geopend op maandagen, dinsdagen en donderdagen. 
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Beroepskracht-kindratio 
 
Tijdens de inspectie en uit de genomen steekproef van de aanwezigheidslijsten van de kinderen en 
het rooster van de beroepskrachten blijkt dat de beroepskracht-kindratio niet wordt 
nageleefd.  

  
Tijdens de inspectie worden er vier kinderen opgevangen door een vrijwilliger. Er is dus geen 
beroepskracht aanwezig. 
  
Uit de aanwezigheidslijsten blijkt dat deze vrijwilliger op meerdere middagen op de formatie wordt 
ingezet: 
 op donderdag 13 juli wordt zij ingezet op een groep van 8 kinderen; 

 op donderdag 6 juli wordt de vrijwilliger op een groep van 8 kinderen ingezet; 
 op dinsdag 4 juli staat de vrijwilliger samen met de houder op een groep van 17 kinderen. 

 
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is 
voldaan. 

 

 
 

 De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig 
aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste: 
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 4 jaar.  
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar.  
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal 

beroepskrachten berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 3 en 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen)   
OF 
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig 
aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste: 
- 2 beroepskrachten en een extra volwassene per 30 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 

8 jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 4 en 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen)  
   

 
 
 

Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevr. K. Cauwels) 
 Interview (vrijwilliger) 
 Verklaringen omtrent het gedrag 
 Diploma's beroepskrachten 
 Presentielijsten (weken 27, 28 en 29 2017) 
 Personeelsrooster (weken 27, 28 en 29 2017) 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Binnen dit onderdeel zijn de risico-inventarisaties veiligheid en gezondheid gecontroleerd op inhoud 

en volledigheid. Onder andere is gekeken naar de datum van inventarisatie en of de inhoud de 
actuele situatie betreft. In de praktijk wordt gekeken naar de kennis van de beroepskrachten met 
betrekking tot de risico-inventarisaties en de mogelijkheden die worden geboden om hiervan 
kennis te kunnen nemen. 
  
Het kindercentrum voldoet aan de onderzochte voorwaarden met betrekking tot veiligheid en 

gezondheid. 
  
 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
De risico-inventarisaties veiligheid en gezondheid zijn uitgevoerd in september/ oktober 2016, door 
de houder. 

Er is gebruik gemaakt van de methode Veiligheidsmanagement, ontwikkeld door Veiligheid.nl en de 
methode Gezondheidsmanagement, ontwikkeld door het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid. 
  
De risico-inventarisaties zijn actueel. De risico-inventarisatie veiligheid is uitgevoerd in alle voor 
kinderen toegankelijke ruimtes en op alle specifieke onderdelen. 
  
Er zijn huisregels en protocollen opgesteld. De houder geeft aan dat de huisregels regelmatig met 

de kinderen worden besproken. 
Ieder nieuw schooljaar worden alle protocollen naar de beroepskrachten gestuurd met de de vraag 
om ze weer eens door te nemen. Tijdens het daaropvolgende teamoverleg kunnen de 

protocollen worden besproken. 
  
Uitvoering gezondheidsbeleid 

Na navraag bij de houder over het gezondheidsbeleid blijkt dat zij momenteel geen poetsschema 
bijhoudt, terwijl dit wel is opgenomen in het beleid van het kindercentrum. De houder heeft 
toegezegd hier direct weer mee te gaan werken. 
Ook wordt de temperatuur van de koelkast niet bijgehouden. Er ligt wel een thermometer in de 
koelkast. De thermometer geeft aan dat de temperatuur in orde is, namelijk 7 graden Celsius 
is. De houder heeft aangegeven de temperatuur van de koelkast wekelijks te gaan controleren en 
noteren. 

  
 
 

Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevr. K. Cauwels) 
 Risico-inventarisatie veiligheid (19 september 2016) 
 Risico-inventarisatie gezondheid (1 oktober 2016) 

 Huisregels/groepsregels (veiligheid en gezondheid bso) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum 
exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven vanaf 1 maart 
2013. 
(art 1.50 lid 3 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang 
van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is bij aanvang van de werkzaamheden 
niet ouder dan twee maanden. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger is vóór aanvang 
van de werkzaamheden aan de houder overgelegd en bij aanvang van de werkzaamheden niet 
ouder dan twee jaar. De actuele verklaring omtrent het gedrag is niet ouder dan twee jaar, te 

rekenen vanaf de dag van afgifte van de meest actuele verklaring omtrent het gedrag. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 en 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 

zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Opvang in groepen 

De opvang vindt plaats in basisgroepen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De basisgroep bestaat uit maximaal twintig kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot de leeftijd waarop 
het basisonderwijs voor die kinderen eindigt. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)   
OF 

De basisgroep bestaat uit maximaal dertig kinderen in de leeftijd van 8 jaar tot de leeftijd waarop 
het basisonderwijs voor die kinderen eindigt. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Beroepskracht-kindratio 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste: 
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 4 jaar.  
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar.  

Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten 
berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 3 en 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen)   
OF 
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste: 

- 2 beroepskrachten en een extra volwassene per 30 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 

jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 4 en 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid op voor alle voor kinderen toegankelijke 
ruimtes in een kindercentrum, waaronder de buitenspeelruimte. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub 
a Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder beschrijft de veiligheidsrisico’s op de thema’s: verbranding, vergiftiging, verdrinking, 
valongevallen, verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en 
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn, 
respectievelijk worden genomen in verband met de veiligheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de veiligheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De registratie van ongevallen bevat per ongeval de aard en plaats van het ongeval, het jaar waarin 
het ongeval zich heeft voorgedaan en een overzicht van getroffen maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 3 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie gezondheid op. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder beschrijft de gezondheidsrisico’s op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu, 
buitenmilieu en medisch handelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en 
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 
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In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn 
respectievelijk worden genomen in verband met de gezondheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de gezondheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Christelijk dagverblijf 'de uitvinder' 

Website : http://www.de-uitvinder.nl 
Aantal kindplaatsen : 20 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Catharina Suzanna Cauwels 
KvK nummer : 17149234 

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 :  T. van Waardenburg 

 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Oss 

Adres : Postbus 5 
Postcode en plaats : 5340BA OSS 
 
Planning 
Datum inspectie : 20-07-2017 

Opstellen concept inspectierapport : 01-08-2017 
Zienswijze houder : 14-08-2017 
Vaststelling inspectierapport : 22-08-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 23-08-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 23-08-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 13-09-2017 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

Verweer inspectie buitenschoolse opvang: 
  
“ Een vrijwilligster, met vog. en diploma, aan het werk als invalkracht.” 

1. Diploma wordt in twijfel getrokken. 
2. Er is geen overeenkomst. 
  
De vrijwilligster waar de Uitvinder mee werkt is een zendeling (missionaris) en werkt 
internationaal in de zorg en welzijn sector. Haar laatste werkplek was bij een buitenschoolse 

opvang voor kinderen van voormalige thuis en daklozen in Amerika. 
Zij is familielid van de houder. 

  
Op het moment dat zij met verlof is in Nederland, komt zij graag aan onze kinderen hier vertellen 
over de kinderen daar op dat andere plekje aarde. 
Tijdens haar (langdurig)verlof in Nederland, heeft zij vele taakverlichtende werken verricht bij de 
Uitvinder en bied zij daarnaast als vrijwilligster haar zorg aan als invalster bij de buitenschoolse 
opvang. 
  

Hierover zijn tussen de organisatie en de vrijwilligster duidelijke mondelinge afspraken gemaakt. 
  
Zij is niet alleen bekent bij de kinderen, maar ook met de pedachogische werkwijze. 
  

 
Actie wordt ondernomen. 

  
-Het diploma van de vrijwilligster is een internationaal erkend diploma. 
Door het Fcb wordt gekeken naar gelijkwaardige kwalificaties. 
  
-Er wordt een vrijwilligersovereenkomst opgemaakt. 
  
In afwachting op de uitkomst van het Fcb, werkt vrijwilligster niet meer als invalkracht op de 

groep. 
  
Hoogachtend, 
  
  

  
  

 
 
 
 
 
 

 
 

 


