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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 onderzoek na registratie. 
 

Beschouwing 
 
Algemeen 
Buitenschoolse opvang (BSO) De Empel is gehuisvest in een ruimte binnen basisschool De Empel te 
Erp. In dit gebouw bevindt zich tevens een peuterspeelzaal. BSO De Empel heeft de beschikking 
over een eigen groepsruimte en een eigen buitenruimte. De BSO biedt opvang aan maximaal 30 
kinderen in de basisschoolleeftijd (4-12 jaar). Zij zijn in exploitatie vanaf mei 2019. 
De openingsdagen zijn maandag, dinsdag en donderdag na einde schooltijd. De kinderen van 
basisschool De Empel worden voorschools, op woensdag en vrijdag en tijdens schoolvakanties 
opgevangen op BSO Bambino. Deze BSO is van dezelfde houder en ook gelegen in Erp. 
 
Inspectiegeschiedenis 
26 maart 2019: onderzoek voor registratie: advies opname register. 
 
Inspectie maandag 26 augustus 2019 
Er heeft een onaangekondigd onderzoek na registratie plaatsgevonden. In dit onderzoek is de 
nadruk gelegd op de kwaliteit van de pedagogische praktijk. Tevens zijn die voorwaarden getoetst 
die tijdens het onderzoek voor registratie nog niet onderzocht konden worden omdat de BSO nog 
niet in exploitatie was genomen. 
 
Tijdens de inspectie heeft er een interview plaatsgevonden met de aanwezige beroepskrachten, er 
zijn enkele documenten ingezien en er heeft observatie in de praktijk plaatsgevonden. Eén van 
beide houders kwam tijdens de inspectie naar de locatie. 
De pedagogische praktijk laat een prima beeld zien. De beroepskrachten tonen zich betrokken en 
er is  aandacht voor alle kinderen. De sfeer op de locatie doet prettig en ontspannen aan. Dit is 
zichtbaar tijdens het geobserveerde spel. De kinderen zijn allen met iets bezig, ze zoeken elkaar en 
de beroepskrachten op. 
 
Conclusie 
Uit het huidige onderzoek blijkt dat er voldaan wordt aan de tijdens dit onderzoek getoetste 
voorwaarden. 
 

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

Pedagogisch klimaat 
 
Binnen het pedagogisch klimaat is beoordeeld of gehandeld wordt zoals beschreven in het 
pedagogisch beleidsplan. 
 
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. 
 
Conclusie: 
Er wordt voldaan aan alle getoetste voorwaarden. 
  
 

Pedagogisch beleid 
De houder heeft een pedagogisch beleidsplan opgesteld voor de BSO. Het betreft een gezamenlijk 
plan voor beide BSO's van deze houder. 
De houder draagt er zorg voor dat de beroepskrachten in de praktijk handelen volgens het 
pedagogisch beleid. Ieder teamoverleg staat een onderdeel van het pedagogisch beleid op de 
agenda. Eén onderdeel wordt voorbereid door 2 beroepskrachten en door middel van een spel 
en/of het stellen van vragen over het betreffende onderwerp wordt het besproken tijdens het 
overleg. De houder heeft hierin de rol op zich genomen om te bewaken dat het pedagogisch 
beleidsplan wordt aangepast en bijgesteld zodat er ten alle tijden sprake is van een actueel 
beleidsplan. Daarnaast is er eenmaal per 2 maanden een overleg met de houder en het team van 
BSO De Empel waarin de locatiespecifieke zaken besproken worden. 
 
 

Pedagogische praktijk 
Er is een oordeel gegeven wat betreft de uitvoering van de pedagogische praktijk op de groep. Het 
oordeel is tot stand gekomen door middel van observatie in de praktijk en door gesprekken met de 
aanwezige beroepskrachten. 
 
Er is geobserveerd tijdens binnenkomst van de kinderen, eet- en drinkmoment, vrij spel binnen en 
buiten. 
 
Bij het beoordelen van de observatie is uitgegaan van de 4 basisdoelen van M. Riksen-Walraven, 
zoals opgenomen in de Wet Kinderopvang: 
1. Het bieden van emotionele veiligheid. 
2. De mogelijkheid bieden tot ontwikkelen van persoonlijke competenties. 
3. De ruimte bieden tot het ontwikkelen van sociale competenties. 
4. De mogelijkheid geven om normen en waarden eigen te maken. 
 
 
Bieden van emotionele veiligheid 
Elk kind wordt individueel begroet, op school en/of bij binnenkomst; beroepskrachten doen dit op 
een enthousiaste en persoonlijke manier. Een kind heeft een pleister bij het oog. De beroepskracht 
vraagt wat er gebeurd is, toont medeleven en vraagt of het nog steeds pijn doet. 
De beroepskrachten hebben gesprekjes met kinderen waarbij beiden bijdragen aan de voortgang 
en inhoud van het gesprek (dialoog). Zij sluiten meestal op passende wijze aan op de situatie en/of 
de vraag van een kind. Er is verbaal en non-verbaal contact. 
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De meeste kinderen laten zich enthousiast maken en motiveren door de beroepskrachten; zij 
reageren op initiatieven van de beroepskracht. Tijdens het buiten spelen gaat de beroepskracht 
voetballen met een groepje kinderen, zichtbaar is dat er meerdere kinderen mee gaan doen. Een 
ander groepje speelt op de speeltoestellen. De beroepskracht stelt voor aan een kind om rondjes te 
lopen, zodat het speeltoestel gaat draaien. Ze heeft hier zichtbaar plezier in. 
 
De beroepskrachten bieden op eigen initiatief en passende wijze steun aan kinderen die vanwege 
fysieke, sociale of gedragsmatige beperkingen/stoornissen extra kwetsbaar zijn. Er wordt gericht 
steun gegeven aan kinderen die zich met moeite kunnen handhaven in de groep. Een kind wat 
wordt buiten gesloten door 2 andere kinderen krijgt aandacht van de beroepskracht. De 
beroepskracht begeleidt dit kind weer tot spel en zichtbaar is dat de andere kinderen dan weer 
mee komen spelen. 
 
Persoonlijke competentie 
Kinderen hebben de mogelijkheid om zich te ontspannen en/of schooldrukte af te reageren. Zij 
kunnen voor activiteiten kiezen die passen bij hun eigen interesse en energieniveau. Een groepje 
kinderen gaat buiten voetballen, anderen knutselen binnen en zoeken de stilteruimte op. 
 
De beroepskrachten en de kinderen waarderen elkaars aanwezigheid door samen te praten, naar 
elkaar te luisteren, plezier te maken, ervaringen te delen. Ieders inbreng draagt bij aan de 
wederzijdse relatie en interactie. Kinderen delen hun ervaringen en emoties graag met de 
beroepskrachten. 
 
Sociale competentie 
Kinderen kunnen dagelijks naar buiten. In de buitenruimte is spelmateriaal aanwezig dat aanzet tot 
gezamenlijk spel. Er staan voetbalgoals en een basketbalnet. Er zijn diverse losse spelmaterialen 
zoals badmintonrackets, skeelers, ballen en een overspeelspel met een bal via touwen, 
springtouwen en stoepkrijt. 
 
De beroepskrachten laten veel initiatief voor samenspel over aan de kinderen, maar grijpen in als 
kinderen niet mee mogen of kunnen doen. Zij helpen kinderen om er weer samen uit te komen. 
Een jonger kind voetbalt mee in een groepje, maar zij komt niet aan de bal. De beroepskracht stelt 
voor dat ze penalty's gaan schieten, zodat het kind ook actief mee kan doen. 
 
Normen en waarden 
In het beleidsplan staan aanwijzingen voor afspraken, regels en omgangsvormen. Beroepskrachten 
handelen hiernaar, met ruimte voor eigen inzicht. Zij passen deze consequent toe. De 
beroepskrachten geven aan dat de afspraak is vastgelegd in afstemming met de basisschool dat de 
kinderen vanaf groep 6 zelfstandig buiten de poort op het naastgelegen speelveld mogen spelen. 
De houder regelt hiervoor nog toestemming van de ouders, zodat deze regel naar verwachting na 
de Herfstvakantie kan in gaan. 
 
Tijdens het buiten spelen wordt een kind gewezen op de regel dat er niet geklommen mag worden 
op de voetbalgoal. Er wordt aangegeven dat ze wel mag klimmen op het speeltoestel. 'Weet je nog 
dat we deze nieuwe regel pas afgesproken hebben?'. 
 

Gebruikte bronnen 
• Interview 
• Observatie(s) 
• Website 
• Pedagogisch beleidsplan 
• Notulen teamoverleg 
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Personeel en groepen 
 
Binnen personeel en groepen worden de volgende onderdelen beoordeeld: 
 
• Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
• Opleidingseisen 
• 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. 
 
Conclusie: 
Het kindercentrum voldoet aan alle onderzochte voorwaarden met betrekking tot personeel en 
groepen. 
  

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
De houder en 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. 

Opleidingseisen 
De diploma’s van de beroepskrachten van deze locatie zijn ingezien. 
Zij beschikken over een passend diploma overeenkomstig de actuele cao kinderopvang. 
Eén van de houders beschikt over een certificaat Pedagogisch coach binnen de kinderopvang. 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 
stagiaires 
Er zijn kindplanningslijsten en personeelsroosters overlegd. Hieruit blijkt dat voldaan wordt aan de 
beroepskrachtkindratio (BKR). Er wordt gewerkt met Bitcare. 
Tevens is in het pedagogisch beleid opgenomen dat er gewerkt wordt met vaste beroepskrachten. 
Dit  blijkt ook uit de personeelsroosters. 
 
Op de dag van inspectie zijn er 13 kinderen in de schoolgaande leeftijd aanwezig en 2 
beroepskrachten. Hiermee wordt voldaan aan de gestelde eisen. 
Op maandag, dinsdag en donderdag is BSO De Empel geopend en zijn er altijd 2 beroepskrachten 
aanwezig. Er worden in praktijk nooit meer dan 20 kinderen gelijktijdig opgevangen. Vastgesteld 
wordt dat ten alle tijden voldaan wordt aan de BKR. 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
Op BSO De Empel worden de kinderen opgevangen in een vaste basisgroep. Er vindt op deze 
locatie opvang plaats van maximaal 30 kinderen. Er wordt onderscheid gemaakt in 
de jongere en de oudere kinderen d.m.v. tafelgroepen: “De Brave Bandieten” en “de Briljante 
Binkies”. Bij elke tafelgroep hoort een eigen mentor/pedagogisch medewerker. 
 
Op woensdag en vrijdag en tijdens schoolvakanties en voorschools worden de kinderen van BSO 
De Empel opgevangen en samengevoegd met de groepen op locatie MFC De Trommel van dezelfde 
houder. Ouders ondertekenen hiervoor een toestemmingsformulier. 
 

Gebruikte bronnen 
• Interview 
• Observatie(s) 
• Personen Register Kinderopvang 
• Diploma(s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 
• Presentielijsten 
• Personeelsrooster 
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Veiligheid en gezondheid 
 
Binnen dit onderdeel is het veiligheids- en gezondheidsbeleid getoetst. Tevens is gekeken of er 
evaluatie heeft plaatsgevonden, en indien nodig, of het beleid is geactualiseerd na opening van het 
kindercentrum. 
De eisen ten aanzien van de aanwezigheid van een volwassene met een geldig EHBO-certificaat is 
beoordeeld. 
 
Conclusie: 
Er wordt voldaan aan de gestelde eisen. 
  
 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
De houder heeft een veiligheids- en gezondheidsbeleid voor BSO De Empel opgesteld. De 
voornaamste risico's met grote gevolgen voor de veiligheid en gezondheid van kinderen zijn 
beschreven. Alsmede de handelswijze indien deze risico’s zich voordoen. Daarnaast bevat het 
beleid een beschrijving 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. Op basis van een 
steekproef uit de praktijk blijkt het beleid actueel te zijn en passende maatregelen worden 
genomen: 
- de handdoek op de toiletten wordt iedere dag verschoond; 
- er zijn afspraken vastgelegd over het gebruik van de skates/skeelers; 
- er zijn hesjes besteld die de kinderen kunnen dragen tijdens uitstapjes. 
 
Het beleid vormt een continu proces. De houder zorgt ervoor dat het beleid inzichtelijk is voor 
zowel beroepskrachten als ouders. 
 
De houder draagt er zorg voor dat de beroepskrachten in de praktijk handelen volgens het 
veiligheids- en gezondheidsbeleid. Tijdens de maandelijkse teamoverleggen (gezamenlijk 
met beroepskrachten van BSO Bambino) staat het beleid op de agenda. Minimaal één keer per 2 
maanden wordt er een deel uit het beleidsplan voorbereid door 2 beroepskrachten. Zij brengen dit 
onderdeel ter sprake in het overleg middels een spel en/of door het stellen van vragen aan de 
collega's. De houder is verantwoordelijk dat de eventuele wijzigingen worden doorgevoerd in het 
beleidsplan zodat er ten alle tijden een actueel veiligheids- en gezondheidsbeleidsplan is. Van deze 
overleggen worden notulen opgesteld waaruit blijkt dat bovenstaande werkwijze wordt uitgevoerd. 
De notulen zijn ingezien door de toezichthouder. 
 
Eerste hulp aan kinderen 
De certificaten van beide beroepskrachten zijn beoordeeld. Uit de beoordeling blijkt dat zij beiden 
zijn gekwalificeerd voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen. De houder draagt er zorg voor 
dat gedurende de opvang ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is. 
 

Gebruikte bronnen 
• Interview 
• Observatie(s) 
• EHBO certificaten 
• Beleid veiligheid- en gezondheid 
• Huisregels/groepsregels 
• Notulen teamoverleg 
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Accommodatie 
 
Binnen accommodatie is de inrichting van de binnen- en buitenruimtes beoordeeld. 
 
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. 
 
Conclusie: 
Er wordt voldaan aan de gestelde eisen. 
  

Eisen aan ruimtes 
BSO De Empel beschikt over een ruime groepsruimte. De groepsruimte is veilig, toegankelijk en 
passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen. 
De inrichting doet huiselijk aan met enkele houten, open kasten, grote houten tafels met bankjes 
en in de chillhoek staat een bankstel met kussens. 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 groepsruimte is ingericht met verschillende speelhoeken. Er zijn onder andere: 
• huishoek; 
• bouwhoek; 
• leeshoek; 
• WII met tv en bank; 
• chillhoek; 
• stilteruimte. 
 
Buitenruimte 
De oppervlakte van de buitenruimte is niet opgemeten, maar zichtbaar is dat er voldoende 
buitenspeelruimte beschikbaar is. Tevens is aansluitend aan de buitenruimte nog een openbaar 
speelveld gelegen wat is ingericht met een klimrek en voetbalgoals. 
De buitenruimte wordt enkel gebruikt door de kinderen van de BSO. 
 

Gebruikte bronnen 
• Interview 
• Observatie(s) 
• Plattegrond 
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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 

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) 
 
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 
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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) 

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) 
 

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 : Kindercentrum Bambino - BSO de Empel 
Website : http://www.kindercentrumbambino.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000038434288 
Aantal kindplaatsen : 30 
 

Gegevens houder 
Naam houder : Van Dijk & ter Laak V.O.F. 
Adres houder : Horstakker 40 
Postcode en plaats : 5469HH Erp 
KvK nummer : 73196177 
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 :  M. van de  Laar 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Meierijstad 
Adres : Postbus 10001 
Postcode en plaats : 5460DA Veghel 
 

Planning 
Datum inspectie : 01-10-2019 
Opstellen concept inspectierapport : 02-10-2019 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 09-10-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 09-10-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 09-10-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 30-10-2019 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 
De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen. 
 
 
 
 
 
 
 


