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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. 
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 
De Avonturiers Sport & Outdoor BSO is onderdeel van De Avonturiers B.V. 

De Sport & Outdoor BSO is gevestigd in het gebouw van Club Pellikaan aan de Tolstaak 1 te Goirle. 
De buitenschoolse opvang heeft de beschikking over een eigen vaste groepsruimte met een 
aangrenzende buitenruimte en kan tevens gebruik maken van sportfaciliteiten van de Pellikaan. 
 
Inspectiegeschiedenis 

25 april 2016: onderzoek voor registratie; positief advies opnemen landelijk register kinderopvang 

met 39 kindplaatsen. 
19 mei 2016: De Avonturiers Sport & Outdoor BSO Goirle is opgenomen in het landelijk register 
kinderopvang. 
8 september 2016: onderzoek na registratie: Er zijn opmerkingen beschreven t.a.v. beleidsmatige 
zaken en passende inrichting en de akoestiek in de groepsruimte.  
3 juli 2017: jaarlijkse volledige inspectie: Aan alle beoordeelde voorwaarden wordt voldaan. 
Opnieuw opmerking in het rapport t.a.v. passende ingerichte binnenruimte. 

7 juni 2018: jaarlijkse inspectie;  er heeft overleg en overreding plaats gevonden binnen de 
onderdelen pedagogisch beleid en beleid veiligheid en gezondheid. 
Er is een overtreding geconstateerd binnen het onderdeel: Verklaring omtrent het gedrag. 
 
Huidige inspectie  
Op 12 december 2019 heeft er een onaangekondigd jaarlijkse inspectie plaats gevonden bij De 
Avonturiers Sport & Outdoor BSO Goirle. Er zijn overtredingen geconstateerd binnen de 

onderdelen: 
• Pedagogische klimaat 

• Binnenruimte 
Aan de overige beoordeelde voorwaarden wordt voldaan. 
 
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. 
 

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 
 
Binnen het pedagogisch klimaat zijn de volgende onderdelen beoordeeld: 
• Pedagogisch beleid; 
• Pedagogische praktijk. 
Het onderdeel verantwoorde opvang is beoordeeld door middel van een observatie in de praktijk en 
gesprekken met de beroepskrachten. 

 
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. 
  

 

Pedagogisch beleid 

De Avonturiers heeft een pedagogisch beleidsplan opgesteld waarin de kenmerkende pedagogische 
visie is beschreven. De houder draagt er onvoldoende zorg voor dat de beroepskrachten conform 
het pedagogisch beleidsplan handelen. 
 
In het pedagogisch beleid (pedagogisch script, p. 7) is de volgende beschrijving opgenomen t.a.v. 
Het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid: 

Het is de taak van de Pedagogisch Medewerkers om een klimaat te scheppen waarin een kind zich 
veilig, geborgen en thuis voelt en daarnaast wordt uitgedaagd en uitgenodigd om zich goed te 
kunnen ontwikkelen in brede zin. Aandacht voor kinderen, het kind het gevoel geven ook echt 
gezien te worden, is één van de belangrijkste drijfveren in het handelen van Pedagogisch 
Medewerkers. 
 
In het pedagogisch beleid (pedagogisch script, p. 7) is de volgende beschrijving opgenomen t.a.v. 

gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competentie: 

Onderzoeken, spelen en uitproberen zijn belangrijk voor kinderen om grip op de omgeving te 
krijgen. De kernwaarde spelenderwijs ontdekken ligt hierbij aan de basis. De inrichting van de 
ruimte, het aanbod van materiaal en activiteiten, vaardigheden van de Pedagogisch Medewerkers 
en aanwezigheid van leeftijdsgenootjes dragen positief bij aan de persoonlijke ontwikkeling. Dit 
biedt de kinderen de gelegenheid om persoonskenmerken zoals veerkracht, zelfstandigheid, 
zelfvertrouwen, flexibiliteit en creativiteit te ontwikkelen. 

 
Observatie pedagogische praktijk: 
De beroepskrachten stemmen hun handelen niet bewust en of gericht af op uitgangspunten of 
werkinstructies die gaan over het werken aan de vier pedagogisch basisdoelen. Zie toelichting 
onderdeel pedagogische praktijk. 
 

Conclusie 
De houder voldoet aan niet aan de wettelijke kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van 
toepassing zijn. 
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Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 

voldaan: 
 

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 

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. 
   
De observatie van de pedagogische praktijk heeft plaatsgevonden op donderdagmiddag (12 
december 2019) op de volgende momenten: 
• binnenkomst van de kinderen met een beroepskracht 

• vrij spel  
• tafelmoment 
• georganiseerde activiteiten (voetbal in de zaal en skeeleren buiten) 
 
Emotionele veiligheid 
De beroepskrachten gedragen zich als ‘toezichthouder’; ze organiseren en controleren de kinderen 
op wat mag en moet. Zij hebben geen speciale affectie naar de kinderen, maar nemen hun 

zorgtaak wel serieus.  
Praktijkvoorbeeld: Kinderen zitten aan tafel met een beroepskracht om wat te eten of te drinken. 
De beroepskracht stelt korte vragen aan de kinderen maar de beroepskracht gaat niet in op wat de 
kinderen vertellen. Er heerst een matte sfeer. 
 
De beroepskrachten zijn niet echt betrokken bij de kinderen. Zij hebben geen professioneel-

affectieve relatie met de kinderen. Zij beschouwen de groep als eenheid en sluiten niet aan op 
individuele kinderen. De beroepskrachten grijpen niet of nauwelijks in bij negatieve interacties 
tussen kinderen (plagen/pesten, kibbelen, schelden, slaan, vechten). Kinderen worden nauwelijks 
terechtgewezen. 
Praktijkvoorbeeld: De beroepskracht gaat met de kinderen naar de zaal om te voetballen. Twee 

kinderen blijven aan elkaar duwen en trekken. Een kind zegt herhaaldelijk tegen het andere kind: 
"Stop hou op, niet doen", de beroepskracht reageert niet op dit conflict tussen deze twee kinderen. 

De kinderen worden niet aangesproken op hun gedrag. De beroepskracht spreekt de gehele groep 
aan zodat de regels van het voetbalspel uitgelegd kunnen worden. 
 
Persoonlijke competentie 
De beroepskrachten geven weinig of geen richting aan het spel en de ervaringskansen van 
kinderen. Zij zetten zich niet gericht in voor ontwikkelingsbehoeften of spel interesse van 
individuele kinderen. Het programma wordt "afgedraaid" zonder activerende of stimulerende 

uitdaging. Het gaat op routine. Er is weinig overleg en afstemming om het aanbod te verrijken voor 
één of enkele kinderen. 
Praktijkvoorbeeld: Kinderen hebben de mogelijkheid om te kiezen tussen twee activiteiten: 
voetballen in de zaal of skeeleren buiten. een beroepskracht gaat in de zaal voetballen met de 
kinderen, de andere twee beroepskrachten gaan de kinderen helpen met beschermers aan te doen 
en de skeelers. Kinderen hebben niet de mogelijkheid om in de groepsruimte vrij te spelen of een 

andere activiteit aanbod dan een sport of spelactiviteit. Binnen de groep zijn twee kinderen 
die aangeven te willen knutselen, echter hier is geen ruimte voor 

Deze kinderen dienen mee te doen met een sport of spelactiviteit. 
De beroepskracht legt uit aan de toezichthouder dat een van deze twee kinderen, die wil knutselen, 
binnenkort deze BSO zal verlaten en een andere BSO zal gaan bezoeken. 
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Er zijn in de groepsruimte geen producten te zien waaraan de kinderen hebben bijgedragen of die 

verband houden met thema-activiteiten of de pedagogische inzet van de bso (bijvoorbeeld: natuur, 
wetenschap, mode, drama, sport). 
 

Er is door de houder onvoldoende aandacht besteed aan de inrichting van de groepsruimte. Een 
goede inrichting kan een bijdrage leveren aan een gevoel van geborgenheid. Met aandacht voor 
akoestiek, licht, kleur en indeling van de ruimte is veel te bereiken op het gebied van sfeer en 
herkenbaarheid van bepaalde speelplekken. 
Kinderen hebben momenteel onvoldoende de mogelijkheid om (leer)ervaringen op te doen door de 
groep, spelmateriaal, activiteitenaanbod en de inrichting. 
 

Praktijkvoorbeeld: In de ruimte zijn geen activiteiten-hoeken te onderscheiden voor een specifiek 
speldoel. Er zijn geen open kasten waarbij het spel- en/of ontwikkelingsmateriaal vrij toegankelijk 
is voor de kinderen. 
Kinderen lopen doelloos rond en er ontstaan kleine stoei-partijtjes op en om de grote bank. De 
beroepskrachten spreken de kinderen hier niet op aan. Kinderen komen niet tot geconcentreerd 
spel. Op de dag van de inspectie werden er 23 kinderen opgevangen onder begeleiding van 3 

beroepskrachten. 

 
De beoordeling van het bieden van emotionele veiligheid en de persoonlijke competentie zijn als 
onvoldoende aangemerkt. Hierdoor is de gehele voorwaarde negatief beoordeeld. 
 
 
Conclusie 

De houder voldoet niet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing 
zijn. 
 
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 
voldaan: 
 

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) 

Gebruikte bronnen 

• Interview (Beroepskrachten) 
• Observatie(s) (Pedagogische praktijk) 

• Website (http://www.de-avonturiers.nl/de-organisatie/) 
• Pedagogisch beleidsplan (5-8-2019 Pedagogisch script) 
• Notulen teamoverleg (22-10-2019) 
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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 vaste 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 

De diploma’s van de beroepskrachten van deze locatie zijn ingezien. 
Zij beschikken over een passend diploma overeenkomstig de actuele cao kinderopvang. 
 

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

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

stagiaires 

Uit een steekproef van de aanwezigheidslijsten en personeelsroosters (week 49 en 50) blijkt dat 
voldoende beroepskrachten worden ingezet in relatie tot het aantal kinderen (beroepskracht-
kindratio). 
 
Conclusie 

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

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij de Avonturiers Sport & Outdoor BSO Goirle worden kinderen opgevangen in één basisgroep. 

 
De basisgroepen maken tijdens eet- en drinkmomenten gebruik van eigen tafels. 
• Groep 1 Tafel voorzijde Maximaal aantal kinderen: 20 
• Groep 2 Tafel achterzijde Maximaal aantal kinderen: 19 

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

• Interview (Beroepskrachten) 
• Personenregister Kinderopvang 

• Website (http://www.de-avonturiers.nl/de-organisatie/) 
• Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 
• Presentielijsten (week 49-50) 
• Personeelsrooster (week 49-50) 
• Pedagogisch beleidsplan (5-8-2019 Pedagogisch script) 
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Veiligheid en gezondheid 
 
Binnen veiligheid en gezondheid zijn de volgende onderdelen beoordeeld: 
• Veiligheids- en gezondheidsbeleid; 
  
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. 
 

Cyclisch proces  
De houder draagt er zorg voor dat de beroepskrachten in de praktijk handelen volgens het 

veiligheids- en gezondheidsbeleid. Eén keer per kwartaal vindt een teamoverleg plaats waar dit 
beleid wordt besproken. Op basis van een steekproef uit de praktijk blijkt het beleid actueel te zijn 
en passende maatregelen worden genomen. 
 
Uit interviews met de beroepskrachten blijkt dat zij op de hoogte zijn van het beleid. De houder 

zorgt ervoor dat het beleid samen met de beroepskrachten een continu proces is van actualiseren, 
evalueren en implementeren. 
 
Conclusie 
De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview (Beroepskrachten) 
• EHBO certificaten 
• Website (http://www.de-avonturiers.nl/de-organisatie/) 
• Notulen teamoverleg (22-10-2019) 
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Accommodatie 
  
 

Eisen aan ruimtes 

Beschrijving uit het rapport van 8 september 2016: 
Er is weinig spelmateriaal aanwezig in de ruimte. 
Er staan grote tafels met stoelen. Er zijn voldoende zitplaatsen voor de opvang van 39 kinderen. In 

het midden is een grote zithoek gecreëerd met grote stoffen bank. Op de tafel in de zithoek staat 
een groot houten mens-erger-je-niet spel. In een kast staan een aantal spellen (ongeveer 6) en er 
is wat knutselmateriaal. De kinderen kunnen het spelmateriaal zelf pakken. 
  
De pedagogisch manager is van plan meer spelmateriaal aan te schaffen en wil dit samen met de 
kinderen gaan doen. 

Het spelaanbod is voldoende passend in overeenstemming met de maximaal 7 kinderen die 
momenteel op de bso worden opgevangen. Dit omdat naast het aanwezige spelmateriaal dagelijks 

sportactiviteiten worden aangeboden. 
  
Bij het toename van het aantal kinderen dat wordt opgevangen dient ook het spelmateriaal te 
worden uitgebreid. 
  

Opmerking: 
In één ruimte moeten zowel drukke als rustige activiteiten plaatsvinden. Hiermee is bij de 
inrichting van de groepsruimte onvoldoende rekening gehouden. Vanwege de slechte akoestiek 
hebben de kinderen tijdens het spel hinder van elkaars activiteiten. 
Zoals hierboven al aangegeven worden er momenteel maximaal 7 kinderen opgevangen bij Sport & 
Outdoor BSO De Avonturiers. Gezien het gering aantal kinderen dat gebruik maakt van de ruimte 
en omdat er veel activiteiten buiten de groepsruimte worden aangeboden is de geluidsoverlast 

beperkt. 
 
Beschrijving uit het rapport van 3 juli 2017: 
Ten opzichte van de vorige inspectie is er weinig veranderd. 
  

Er is weinig spelmateriaal aanwezig in de ruimte. 

Er staan grote tafels met stoelen. Er zijn voldoende zitplaatsen voor de opvang van 39 kinderen. In 
het midden is een grote zithoek gecreëerd met grote stoffen bank. 
In een kast staan een aantal spellen en er is wat knutselmateriaal. De kinderen kunnen het 
spelmateriaal zelf pakken. 
 
De pedagogisch manager is van plan meer spelmateriaal aan te schaffen. 
De focus ligt op de sportactiviteiten die worden aangeboden. 

Bij het toename van het aantal kinderen dat wordt opgevangen wordt het spelmateriaal  
uitgebreid. 
 
Bevindingen huidige inspectie 12 december 2019. 
 
Er is door de houder onvoldoende aandacht besteed aan de inrichting van de groepsruimte. Een 
goede inrichting kan een bijdrage leveren aan een gevoel van geborgenheid. Met aandacht voor 

akoestiek, licht, kleur en indeling van de ruimte is veel te bereiken op het gebied van sfeer en 
herkenbaarheid van bepaalde speelplekken. 

Kinderen hebben momenteel onvoldoende de mogelijkheid om (leer)ervaringen op te doen door de 
groep, spelmateriaal, activiteitenaanbod en de inrichting. 
 
Praktijkvoorbeeld: In de ruimte zijn geen activiteitenhoeken te onderscheiden voor een specifiek 

speldoel. Er zijn geen open kasten waarbij het spel- en/of ontwikkelingsmateriaal vrij toegankelijk 
is voor de kinderen. 
Kinderen lopen doelloos rond en er ontstaan kleine stoei -partijtjes op en om de grote bank. 
Kinderen komen niet tot geconcentreerd spel. Op de dag van de inspectie werden er 23 kinderen 
opgevangen onder begeleiding van 3 beroepskrachten. 
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De toezichthouder heeft  in het rapport van 8 september 2016 en 3 juli 2017 een opmerking 

gemaakt. 
De toezichthouder heeft tijdens de huidige inspectie op 12 december 2019 hetzelfde 
geconstateerd, echter inmiddels worden er meer kinderen opgevangen en is de inrichting van de 

groepsruimte onvoldoende aangepast op de aanwezige kinderen. Zodoende heeft de 
toezichthouder deze voorwaarde negatief beoordeeld. 
Zie ook toelichting beoordeling pedagogische praktijk. 
 
Conclusie: 
De houder voldoet niet aan de wettelijke gestelde voorwaarde. 
 

 
 
 
 
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 

voldaan: 

 

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) 

Gebruikte bronnen 

• Landelijk Register Kinderopvang ((inspectierapporten 8 september 2016 en 3 juli 2017)) 
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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 
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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 

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; 9a lid 3 
Regeling Wet kinderopvang) 
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Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 
stagiaires 

De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat 
wordt opgevangen, met dien verstande dat:  

- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 
kinderen in een basisgroep wordt bepaald op grond van 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; 

- in afwijking hiervan op grond van het Besluit kwaliteit kinderopvang art.16 lid 4 minder 
beroepskrachten zijn ingezet. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2, 3 en 4 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) 

Veiligheid en gezondheid 
 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

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) 

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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : De Avonturiers Sport & Outdoor BSO Goirle 

Website : http://www.de-avonturiers.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000018052922 
Aantal kindplaatsen : 39 
 

Gegevens houder 
Naam houder : De Avonturiers B.V. 
Adres houder : Frankische Driehoek 2 
Postcode en plaats : 5052BL Goirle 
KvK nummer : 18052922 
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. Butler 

  

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

Postcode en plaats : 5050AA GOIRLE 
 

Planning 
Datum inspectie : 12-12-2019 
Opstellen concept inspectierapport : 13-01-2020 
Zienswijze houder : 24-01-2020 
Vaststelling inspectierapport : 24-01-2020 
Verzenden inspectierapport naar houder : 24-01-2020 
Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 24-01-2020 

Openbaar maken inspectierapport : 14-02-2020 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

Wij waren enigszins verrast over de bevindingen die door de inspecteur zijn geconstateerd. 
  
Voordat wij een inspectiebezoek kregen, waren wij al volop bezig met de kwaliteitsverbetering. 
Dat hield in dat wij bezig waren om meer rust en overzicht te creëren. Een klimaat te blijven 
scheppen 
waarin een kind zich veilig, geborgen en thuis voelt en daarnaast wordt uitgedaagd en uitgenodigd 
wordt om zich te kunnen ontwikkelen in de brede zin. 
Het doel van de S&O is dat kinderen juist specifiek kiezen voor de BSO Sport en Outdoor voor de 

activiteiten die wij organiseren. Wij stemmen onze sportactiviteiten af op wat de kinderen graag 
willen. 
Daarnaast hebben ze de mogelijkheid om te kunnen knutselen en ‘vrij’ te spelen. 
Buiten zijn de resultaten te zien van een hut, stapels boomstammen en autobanden waaraan de 
kinderen hebben bijgedragen. 
Het moment van inspectie was minder geschikt in vergelijking tot alle andere dagen op de BSO 

S&O. 
De toezichthouder had op het moment van inspectie bij de 1e verantwoordelijke ook beaamd over 
de 
stand van zaken en vertrouwde erop dat dit over een paar maanden helemaal in orde zou zijn. 
Helaas viel het te maken herstelaanbod van 4 weken door de toezichthouder precies in de 
kerstvakantie en de vakantie van de toezichthouder zelf, waardoor De Avonturiers direct niet meer 
van het herstelaanbod gebruik konden maken en met als gevolg een afkeuring en dit rechtstreeks 

naar de Gemeente Goirle wordt verstuurd. Met als consequentie een eventuele waarschuwing. Dit 
vinden wij als organisatie niet correct. 
Acties die hieruit voortgekomen of al eerder liepen zijn: 
• In dezelfde week na het bezoek van de inspectie hebben de betrokkene Pedagogisch 
Medewerkers, Manager Locatie en Locatie Manager alles nogmaals doorgesproken 
• De leeftijdscategorie was al eerder verhoogd voor een aanmelding vanaf 6 jaar 
• Continueren van de inrichting binnen op de groep (kastindeling/open kast, speelhoeken, 

zithoek, tafels zijn verschoven) 
• Gebruik dichtbij zijnde bos in overleg met de Gemeente Goirle voor de outdoor activiteiten 
• Continueren met het werven van nieuw personeel (Jonas K is ondertussen al 1 van de 

nieuwe krachten bij de S&O) 
• Er komen plantjes op tafel 
• Aanschaf van spel en knutselmaterialen (kleurpotloden, boekjes, gezelschapsspelletjes, 

constructiemateriaal, spelmateriaal voor de sport en binnen in de groep, moestuinbakjes, 
vogelhuisjes) 
• Bevorderen van de zelfstandigheid van de kinderen (meehelpen, verantwoordelijkheden) 
. Er komt een hoek waar ze plantjes, kruiden en groente gaan zaaien in potten, deze worden 
verzorgt door de kinderen onder begeleiding van de Pedagogisch Medewerkers 
• Teambegeleiding doorplannen voor komend jaar m.b.t. professionalisering (Pedagogisch 
kader 4-12 jaar) 

 
 
 

 
 
 

 


