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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. 
 

Beschouwing 
Kinderopvang Beestenboel is een kindcentrum in het buitengebied van Reusel. Het biedt agrarische 

kinderopvang aan volgens de formule van de Verenigde Agrarische Kinderopvang (VAK). 
Het kindcentrum biedt kinderdagopvang en buitenschoolse opvang. Er is op het terrein van het 
kindcentrum tevens een kinderboerderij, een bed & breakfast en een pannenkoekenhuis. 
 
Buitenschoolse opvang Beestenboel heeft de beschikking over de eerste verdieping van het 
kindcentrum en een ruimte in de Hooiberg en kan daarnaast gebruik maken van een uitgestrekt 
buitenspeelterrein. 

BSO Beestenboel heeft drie groepen voor de opvang van maximaal 48 kinderen in de leeftijd van 
4-12 jaar. 

 
Er wordt dagelijks aan de kinderen opvang aangeboden van 14.00 uur tot 18.00 uur. Naast 
buitenschoolse opvang wordt er ook vakantieopvang aangeboden. 
   
Inspectiegeschiedenis 2016 - heden 

Tijdens de inspecties vanaf 2016 is geconstateerd dat de getoetste items voldoen aan de Wet 
Kinderopvang. Het betroffen risico-gestuurde onderzoeken, waarbij de te toetsen items bepaald 
worden op basis van de inspectiegeschiedenis. 
 
Huidige inspectie 
Tijdens de huidige inspectie (01-08-2019) is geconstateerd dat de getoetste inspectie items bijna 

allen voldoen aan de Wet kinderopvang. Er is een overtreding geconstateerd met betrekking tot het 
personenregister kinderopvang, omdat de VOG van de bestuurders en een inwoner op 
het opvangadres niet correct ingeschreven blijken te zijn. De overige items voldoen. Tijdens de 
inspectie heeft met de houder een gesprek plaatsgevonden, waaruit een duidelijke visie en actief 
ondernemerschap blijkt. 
 
De houder heeft een uitbreiding kindplaatsen aangevraagd voor de uitbreiding met 8 kindplaatsen 

van 48 naar 56 kindplaatsen (per 1 september 2019). Tijdens dit inspectiebezoek is beoordeeld dat 
er voldoende vierkante meters binnen- en buitenspeelruimte zijn voor de opvang van 56 kinderen. 
De verdere toelichting staat beschreven in het inspectierapport. 
 
Herstelaanbod 
In het kader van een herstelaanbod heeft de houder 23 augustus 2019 de overtreding opgelost, 
zodat alle getoetste items voldoen aan de Wet Kinderopvang. 

 

Herstelaanbod 
Tijdens het onderzoek is een herstelaanbod gedaan voor voorschriften die niet nageleefd werden. 
Dit betreft het volgende domein: Personeel en groepen. 
 
In het rapport wordt dit verder toegelicht onder het betreffende domein. 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 
 
 

Pedagogisch klimaat 
Binnen dit domein is het pedagogisch beleidsplan beoordeeld. In de praktijk is getoetst of wordt 
gehandeld volgens dit beleid. 
 
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het Veldinstrument 
observatie pedagogische praktijk 4-12 jaar. 
  

Pedagogisch beleid 

Kinderdagverblijf Beestenboel hanteert het algemeen pedagogisch beleid van de Verenigde 
Agrarische Kinderopvang (VAK), waarin het binnen de vereniging geldende beleid verwoord is. 

Daarnaast hanteert het kinderdagverblijf zijn eigen pedagogisch werkplan met het locatie 
gebonden beleid. 
 
De houder heeft voor het jaar 2019 een jaarplan vastgesteld, waarbij ook de 

ouders/oudercommissie nauw betrokken wordt. In het jaarplan staan bijvoorbeeld de speerpunten 
voor 2019 beschreven. 
 
Op basis van de inspectie blijkt, dat de houder er voor zorgt dat medewerkers voldoende op de 
hoogte zijn van het pedagogisch beleids- en werkplan. 
 

Pedagogische praktijk 

Tijdens de inspectie wordt de waargenomen praktijk beoordeeld. De toezichthouder toetst of de 
praktijk overeenkomt met het pedagogisch beleidsplan en de vier pedagogische doelen in het kader 
van het bieden van verantwoorde buitenschoolse opvang (Besluit kwaliteit kinderopvang, art. 2). 
 
Op basis van de inspectie is geconstateerd dat aan deze voorwaarden wordt voldaan. Onderstaand 

volgt een algemene toelichting. 

 
In het pedagogisch werkplan wordt uitgebreid beschreven hoe de werkwijze binnen 
kinderdagverblijf Beestenboel is. Onderstaand volgen enkele korte voorbeeldjes uit dit pedagogisch 
werkplan en de beschrijving van de pedagogische observatie: 
 
-"Wanneer er dus een (buiten)activiteit gepland wordt, zal dit altijd met een groepje kinderen zijn 
die dat graag wil" 

-"Het eten beschouwen we als een positieve en sociale, vormende activiteit (welke soms relatief 
veel tijd in beslag kan nemen)." 
-"Er wordt gezorgd voor emotionele veiligheid afgestemd op het kind. Het ene kind heeft nabijheid 
nodig en het andere durft al zelf wat op ontdekking uit te gaan." 
 
Tijdens de observatie in de praktijksituatie is gezien dat de uitgangspunten, zoals beschreven in 
het beleid, worden gehanteerd in de praktijk. Zo is gezien dat er gekeken wordt naar de behoefte 

van kinderen. Twee kinderen geven aan de beroepskracht aan graag naar buiten te willen. De 
beroepskracht reageert actief. Ze geeft aan de overige groep kinderen aan dat twee kinderen 

graag buiten spelen en of er nog meer kinderen mee willen. Enkele kinderen gaan met de 
beroepskracht buiten spelen. De overige kinderen zijn binnen nog een spelletje aan het doen of 
met strijkkralen bezig. 
 
Kinderen zijn op verschillende plekken aan het spelen. De ruimte in de buitenschoolse opvang biedt 

voldoende mogelijkheden om ongestoord te kunnen ontdekken. Eén kindje heeft behoefte aan 
meer aandacht en blijft bij de aanwezige beroepskracht zitten. De beroepskracht doet een activiteit 
met het meisje, geeft een aai over de bol en stimuleert daarnaast het meisje door samen te kijken 
wat ze daarna wilt gaan spelen. 
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Na het spelen vindt er een eetmoment plaats. Gezamenlijk met de groep kinderen gaan ze fruit 
eten. Ze gaan samen op de grond in een kringetje zitten. Er vinden gesprekjes plaats, waarbij 

zichtbaar alle kinderen aan bod kunnen komen iets te vertellen. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (op locatie) 
• Interview (twee aanwezige beroepskrachten) 
• Observatie(s) (2 augustus, 14 kinderen, 2 beroepskrachten) 
• Landelijk Register Kinderopvang (www.lrkp.nl) 
• Pedagogisch beleidsplan (; jaarplan 2019) 
• Pedagogisch werkplan (17 januari 2019) 
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Personeel en groepen 
Binnen dit domein wordt het volgende getoetst: 
 
• Inschrijving en koppeling personenregister kinderopvang 
• Opleidingseisen en inzet van leerlingen 
• Aantal beroepskrachten 
• Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 
• Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

• Gebruik van de voorgeschreven voertaal 
  

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

Op grond van het huidige inspectie bezoek is geconstateerd dat de overige bestuurders (2) 
niet met een correcte VOG staan ingeschreven in het personenregister kinderopvang, waardoor de 
VOG verificatie een foutmelding weergeeft. Daarnaast is er één inwoner op het woonadres van de 
kinderopvang geregistreerd in de basisregistratie personen van de gemeente. Deze persoon is niet 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang.   
 
Op basis van een steekproef, van 2 beroepskrachten, een werknemer die werkzaamheden verricht 
binnen de kinderboerderij en de houder is geconstateerd dat de houder zorg heeft gedragen de 
overige personen te registeren en koppelen in het personenregister kinderopvang. 
 

Herstelaanbod 
Er is een mogelijkheid geboden de overtreding te herstellen binnen drie weken. 
 
Herbeoordeling 
Bij de herbeoordeling op 23 augustus 2019 blijkt dat zowel de bestuurders als de huisgenoot nu 
correct staat ingeschreven en gekoppeld in het personenregister kinderopvang. De houder heeft 
hiermee de overtreding opgelost. 

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

 

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) 

 

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

Tijdens de huidige inspectie zijn de diploma's van alle aanwezige beroepskrachten ingezien. 
Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 

aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
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De pedagogisch beleidsmedewerker beschikt over een voor de werkzaamheden passende opleiding 
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 

 
Tijdens de inspectie zijn geen stagiaires aanwezig. Om deze reden is de inzet van stagiaires 
conform cao kinderopvang niet beoordeeld. 

 

Aantal beroepskrachten 

Tijdens de inspectie is (op basis van een steekproef) geconstateerd dat er voldoende 
beroepskrachten aanwezig zijn. Er wordt gebruik gemaakt van de rekentool 1ratio. 
 
Gedurende de uren dat conform het pedagogische beleidsplan minder beroepskrachten worden 
ingezet, wordt ten minste de helft van het conform de beroepskracht-kindratio benodigde aantal 

beroepskrachten ingezet. 
 
Tijdens de inspectie is geconstateerd dat de houder een achterwacht heeft ingesteld en de 
werkzame personen hierover heeft geïnformeerd. 
 
Wanneer er tijdens de afwijkende inzet van het aantal beroepskrachten slechts één beroepskracht 

in het kindercentrum wordt ingezet, is tenminste één andere volwassene in het kindercentrum 
aanwezig. 
 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

Tijdens de huidige inspectie is geconstateerd dat de houder van kindercentrum Beestenboel de 
wijze waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch beleidsmedewerkers 
moeten worden ingezet, heeft vastgelegd. 

 
Via een coaching plan en het pedagogisch werkplan is dit inzichtelijk voor beroepskrachten en 
ouders. 
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

De buitenschoolse opvang heeft drie basisgroepen voor de opvang van maximaal 48 kinderen in de 
leeftijd van 4-12 jaar. 

 

groep aantal kinderen  leeftijd 

Hooiberg 11 of 12 (afhankelijk van leeftijd) 4-13 jaar of 7 tot 13 jaar 

Groep 1 11 4 tot 13 jaar 

Groep 2 22 4 tot 13 jaar 

 
De houder heeft een aanvraag gedaan voor maximaal 56 kindplaatsen (per september). Deze 

zullen op maandag, dinsdag en donderdag geplaatst worden in de Hooiberg groep. Deze groep zal 
dan bestaan uit maximaal  19 of 20 kinderen. 
 
Aan ieder kind is een mentor toegewezen. Dit is zichtbaar op locatie op het prikbord aan de muur. 
 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

De Nederlandse taal wordt als voertaal gebruikt. 

Gebruikte bronnen 

• Interview (twee aanwezige beroepskrachten) 
• Observatie(s) (2 augustus, 14 kinderen, 2 beroepskrachten) 
• Personen Register Kinderopvang 
• Diploma/kwalificatie beroepskracht 
• Website 
• Presentielijsten (steekproef juli 2019) 

• Personeelsrooster (steekproef juli 2019) 
• Pedagogisch beleidsplan (; jaarplan 2019) 
• Pedagogisch werkplan (17 januari 2019) 
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Accommodatie 
Tijdens de huidige inspectie zijn de vierkante meters van de binnen- en buitenruimte beoordeeld, 
naar aanleiding van een aanvraag tot uitbreiding kindplaatsen van 48 naar 56 kindplaatsen. 
  

Eisen aan ruimtes 

De buitenschoolse opvang kan gebruik maken van twee ruimten, namelijk de bovenverdieping van 
het gebouw waar het kinderdagverblijf is gevestigd. Daarnaast is er elders op het terrein een 
ruimte beschikbaar (zgn. Hooiberg), dat in principe gebruikt wordt voor de oudste kinderen. 

 

 Groep m2  

Bovenverdieping 170 

Hooiberg 63,7 

Totaal aantal m2 233,7 

Aantal beschikbare m2 4.1 (bij 56 kindplaatsen) 

 

Inrichting 
De inrichting op de bovenverdieping van de buitenschoolse opvang is passend voor de 
buitenschoolse opvang en passend binnen de visie van de kinderopvang. Er zijn verschillende 
speelhoeken beschikbaar, zodat kinderen ongestoord kunnen spelen. Er is gebruik gemaakt van 
veel houten materialen en er zijn kasten beschikbaar waar kinderen zelf spelmateriaal uit kunnen 
halen. Er is een breed scala aan spelmogelijkheden. Voorbeelden hiervan zijn bouw- en 

constructiemateriaal, materiaal en ruimte voor rollenspel en spelletjes en puzzel. 
 
De hooiberg is ingericht met stoelen en tafels. Er is een kast beschikbaar met losse materialen. 
Daarnaast kunnen de kinderen materialen meenemen vanuit de hoofdlocatie. De houder geeft aan 
dat ze wat betreft aanbod van materiaal nog wat gaan wijzigen in deze ruimte. Dit kan tijdens de 
inspectie nog niet volledig beoordeeld worden. 
 

Buitenruimte 
Er is een ruime buitenruimte beschikbaar. Deze ruimte biedt verschillende mogelijkheden voor 
kinderen. De buitenruimte is natuurlijk ingericht met o.a. boomstammen, zand, heuvels een 
moestuin. 

 
Daarnaast zijn er mogelijkheden om naar de boerderij dieren te gaan. Dit terrein is direct naast de 
buitenruimte gelegen. De buitenruimte van de buitenschoolse opvang is afgezet met een hekwerk. 

 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (op locatie) 
• Interview (twee aanwezige beroepskrachten) 
• Observatie(s) (2 augustus, 14 kinderen, 2 beroepskrachten) 
• Plattegrond 

• Pedagogisch werkplan (17 januari 2019) 
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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, 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 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) 
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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 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 
aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
Een beroepskracht meertalige buitenschoolse opvang beschikt daarbij over een bewijsstuk waaruit 

blijkt dat hij de Duitse, Engelse of Franse taal voor de deelvaardigheden gesprekken voeren, lezen, 
luisteren en spreken beheerst op ten minste niveau B2 van het Europees Referentiekader (ERK) 
voor talen. 
 

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

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) 

 

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) 

Indien de afwijkende inzet van het aantal beroepskrachten, als bedoeld in artikel 16 lid 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang, ertoe leidt dat slechts één beroepskracht op het kindercentrum wordt 
ingezet, is ter ondersteuning van deze beroepskracht ten minste één andere volwassene in het 

kindercentrum aanwezig. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 6 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

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 Wet kinderopvang; art 17 lid 3 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) 

 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

De Nederlandse taal wordt als voertaal gebruikt. Daar waar naast de Nederlandse taal de Friese 
taal of een streektaal in levend gebruik is, kan de Friese taal of de streektaal mede als voertaal 
worden gebruikt. In afwijking hiervan kan meertalige buitenschoolse opvang worden verzorgd 
conform de definitie en in overeenstemming met de voorwaarden die daarvoor gelden. 
 

(art 1.50 lid 2 onder i en art 1.55 lid 1 en 3 Wet kinderopvang) 
   
OF 
Er wordt naast de Nederlandse voertaal mede een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de 

herkomst van de kinderen in specifieke omstandigheden daartoe noodzaakt, overeenkomstig een 
door de houder van een kindercentrum vastgestelde gedragscode. 
 

(art 1.55 lid 2 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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Buitenschoolse opvang Beestenboel 
Website : http://www.beestenboelkinderopvang.nl 
Aantal kindplaatsen : 48 
 

Gegevens houder 
Naam houder : Kinderopvang Beestenboel 
Adres houder : Turnhoutseweg 46 
Postcode en plaats : 5541NZ Reusel 
Website : www.beestenboelkinderopvang.nl 
KvK nummer : 52329151 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Brabant-Zuidoost 
Adres : Postbus 8684 
Postcode en plaats : 5605KR EINDHOVEN 

Telefoonnummer : 088 0031 377 
Onderzoek uitgevoerd door :  Lieke van Beek 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Reusel-De Mierden 

Adres : Postbus 11 
Postcode en plaats : 5540AA REUSEL 

 

Planning 
Datum inspectie : 01-08-2019 

Opstellen concept inspectierapport : 23-08-2019 
Zienswijze houder : 26-08-2019 
Vaststelling inspectierapport : 26-08-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 26-08-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 26-08-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 16-09-2019 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

Zienswijze Beestenboel.  
 
De VOG van dhr. Lavrijsen en mevr. Lavrijsen, beide leden van VOF Lavrijsen bleken niet te 
kloppen. Ze stonden allebei ingeschreven in het register Kinderopvang met de functieaspecten 
kinderopvang en belast zijn met de zorg voor minderjarigen, echter niet als bestuurder. De 
functieaspecten die hierbij horen zoals het bevoegd zijn tot het raadplegen en/of bewerken van 
systemen, met gevoelige informatie omgaan, budgetbevoegdheid hebben en vanuit hun functie 
mensen en/of een organisatie (of een deel daarvan) aansturen. Ze zijn beide niet werkzaam binnen 

kinderopvang Beestenboel maar wel lid van Lavrijsen VOF, waarvan kinderopvang Beestenboel een 
onderdeel is.  
 
Mevr. J.E. Lavrijsen staat ingeschreven op het adres waar de kinderopvang gevestigd is, zij was 
nog niet ingeschreven in het register Kinderopvang.   
Inmiddels zijn de nieuwe VOG’s met de juiste functieaspecten gekoppeld aan het personenregister 

Kinderopvang.  
 
Ik heb het dialoog wat ik samen met de GGD-inspecteur had als prettig ervaren  

 

 
 
 
 
 
 


