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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 

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

een onaangekondigd nader onderzoek. 

Bij dit onderzoek beoordeelt de toezichthouder opnieuw de eisen die tijdens het vorige onderzoek 

niet voldeden. 

Beschouwing 

In de beschouwing staan de resultaten van het onderzoek dat is uitgevoerd. Na de feiten over het 

kinderdagverblijf en de relevante inspectiegeschiedenis, volgen de bevindingen op hoofdlijnen van 

het huidige onderzoek. Deze bevindingen worden elders per domein verder uitgewerkt. 

 

Algemeen 

Kinderdagverblijf (KDV) Buitenspelen heeft een eigen locatie, gevestigd op het privé terrein van de 

houder. KDV Buitenspelen heeft op deze locatie de beschikking over een groepsruimte en een 

buitenruimte. 

KDV Buitenspelen is in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) geregistreerd voor maximaal 16 

kindplaatsen en biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar oud. De opvang vindt 

plaats in één stamgroep. 

 

Recente inspectiegeschiedenis 

 Datum 

onderzoeken  

Soort 

onderzoek  

 

Oordeel  

31-01-2019 Onderzoek voor 

registratie 

 

 

De houder voldoet aan alle getoetste voorwaarden  

03-09-2019 Onderzoek na 

registratie 

 

 

De houder voldoet niet aan alle getoetste voorwaarden. Er 

zijn overtredingen in de onderdelen 'personeel en groepen' 

en 'accommodatie'.  

04-02-2020 Nader 

onderzoek  

 

 

De houder heeft de overtredingen uit het onderzoek van 

03-09-2019 hersteld. 

16-07-2020 Jaarlijks 

onderzoek 

 

 

De houder voldoet niet aan alle getoetste voorwaarden. Er 

zijn overtredingen in de domeinen 'personeel en groepen' 

en 'veiligheid en gezondheid'.  

10-06-2021 Jaarlijks 

onderzoek 

 

 

Twee overtredingen binnen het domein 'Veiligheid en 

gezondheid' op het onderdeel meldcode kindermishandeling 

07-10-2021 Nader 

onderzoek 

 

 

De houder heeft de overtredingen uit het onderzoek  d.d. 

10-06-2021 hersteld 

03-03-2022 Jaarlijks De houder voldoet niet aan alle getoetste voorwaarden. Er 
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onderzoek zijn overtredingen in de domeinen 'personeel en groepen' 

en 'accommodatie'. 

 

 

 

Huidig onderzoek 

In opdracht van de gemeente Sint-Michielsgestel heeft er op 28 juli 2022 een onaangekondigd 

onderzoek plaats gevonden bij kinderdagverblijf Buitenspelen. Het betreft een nader onderzoek. In 

dit nader onderzoek zijn de drie voorwaarden waaraan, tijdens het jaarlijks onderzoek van 3 maart 

2022 niet werd voldaan, opnieuw beoordeeld.  

Het betreffen de volgende voorwaarden: 

 

• Binnen domein ‘personeel en groepen’: VOG en inschrijving personenregister kinderopvang 

(PRK) 

• Binnen domein ‘personeel en groepen’: koppeling aan de houder in het PRK, voor aanvang 

werkzaamheden.  

• Binnen domein ‘accommodatie’: buitenspeelruimte. 

  

Bevindingen 

Op de dag van de inspectie zijn er gesprekken gevoerd met de aanwezige beroepskrachten en 

houder. Op verzoek van de toezichthouder zijn na afloop van de inspectie een aantal documenten 

toegestuurd. Deze documenten zijn meegenomen in de beoordeling. 

 

Uit het onderzoek blijkt dat de overtredingen zijn hersteld. 

 

Conclusie 

Op basis van dit onderzoek is geconstateerd dat de houder voldoet aan alle getoetste voorwaarden.  

 

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 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Personeel en groepen 

 

Voor dit onderwerp geldt de volgende eis: 

 

Elke beroepskracht moet een geldig diploma hebben en ingeschreven staan in het Personenregister 

Kinderopvang. Een pedagogisch beleidsmedewerker begeleidt de beroepskrachten in hun werk. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eis staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

 Bevindingen jaarlijks onderzoek d.d. 3 maart 2022 

"Één van de invalskrachten van deze locatie is niet ingeschreven en gekoppeld aan de houder. 

  

Omdat er sprake is van recidive is de houder geen herstelaanbod gedaan."   

 

Bevindingen nader onderzoek d.d. 27 juli 2022 

Tijdens dit onderzoek is dit onderdeel opnieuw bekeken en beoordeeld. Hieruit blijkt dat de 

betreffende beroepskracht is ingeschreven in het personenregister en door de houder is gekoppeld. 

Alle werkzame personen binnen kinderdagverblijf Buitenspelen, en andere structureel aanwezigen 

zijn geregistreerd in het Personenregister Kinderopvang en gekoppeld aan de houder.    

 

De overtredingen zijn als hersteld beoordeeld. 

 

Conclusie 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder 

• Interview beroepskrachten 

• Personenregister Kinderopvang 

• Overzicht personen die over een VOG moeten beschikken 
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Accommodatie 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De binnenruimte en de buitenruimte moeten voor de kinderen veilig en toegankelijk zijn. De 

inrichting van de ruimtes stimuleert de kinderen om te spelen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Eisen aan ruimtes 

Bevindingen jaarlijks onderzoek d.d. 3 maart 2022: 

 

"De buitenruimte is aangrenzend aan het kindercentrum en beschikt over een speelhuis, zandbak 

en divers los speelmateriaal, zoals fietsjes, ballen en schepjes. Het spelmateriaal is passend bij de 

leeftijd en het aantal op te vangen kinderen. De buitenruimte is zodanig ingericht dat er meerdere 

activiteiten gelijktijdig plaats kunnen vinden. 

Tijdens de inspectie wordt een onveilige situatie aangetroffen. In het schuurtje waar het speelgoed 

van de kinderen staat (welke zij zelf mogen pakken) staan en liggen materialen die voor kinderen 

grote risico's met zich meebrengen. Zo staat er bijvoorbeeld divers zwaar tuingereedschap, 

elektrische apparaten, lange stalen pijpen, een pallet met splinters en er liggen lange schroeven op 

de grond. Daarnaast is er buiten een grote parasol aanwezig waarvan het doek kapot is en op 

kindhoogte hangt in de vorm van een cirkel. Ook dit kan een onveilige situatie met zich 

meebrengen; bijvoorbeeld wanneer een kind struikelt en hierin vast komt te zitten. De 

buitenruimte is onvoldoende veilig voor de opvang van kinderen.    

Op de dag van de inspectie heeft de toezichthouder de houder hierover telefonisch gesproken. De 

houder is direct naar de locatie gegaan en is met deze overtreding aan de slag gegaan. Zij heeft 

het speelgoed elders geplaatst en buitenbedjes voor de ingang van de schuur gezet. Tevens 

verklaart zij dat er een hek geplaatst zal worden." 

  

Bevindingen nader onderzoek d.d. 27 juli 2022: 

Tijdens het inspectiebezoek  blijkt dat de parasol is verwijderd en er een hek is geplaatst voor de 

ingang van de schuur. Dit hek is voorzien van een beveiliging en is niet door kinderen te openen. 

De schuur is niet meer toegankelijk voor kinderen. 

  

De schuur is opgeruimd, maar niet alle materialen die onveilig (kunnen) zijn voor kinderen zijn uit 

de schuur verwijderd. Echter staat het speelgoed vooraan en de onveilige materialen bevinden zich 

allemaal achterin de schuur. Dit is besproken met een van de beroepskrachten en de houder. De 

beroepskracht verklaart dat het hek te allen tijde gesloten is en kinderen niet zelf in de schuur 

mogen om speelgoed te pakken. De werkwijze omtrent het pakken van speelgoed is als volgt; de 

beroepskrachten pakken speelgoed voor de kinderen welke buiten de schuur wachten, of de 

beroepskracht doet dit samen met een kind. De kinderen zijn nooit zonder toezicht in de schuur, 

aldus de beroepskracht. 

  

Er blijkt zich nog een bergruimte, welke kan worden afgesloten met een deur, voor 

buitenmaterialen te bevinden. Deze staat tijdens het inspectiebezoek open. hier staan materialen, 

van andere gebruikers van het pand, welke onveilig (kunnen) zijn voor kinderen. Er zijn tijdens het 

inspectiebezoek geen kinderen buiten. Het open staan van de deur en het belang van het gesloten 

houden hiervan is besproken met een van de beroepskrachten en de houder. Zij verklaren dat  zij 

hier extra aandacht aan gaan besteden. Dit zal tijdens een volgend onderzoek weer bekeken 

worden.  
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De houder heeft de overtreding hersteld.  

 

Conclusie 

De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseis die binnen dit onderdeel van toepassing is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder 

• Interview beroepskrachten 

• Observatie(s) (d.d. 28 augustus 2022) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

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 participerende ouder; 

c. 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; 

d. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 

opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen worden opgevangen; 

e. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 

de kinderen die worden opgevangen; 

f. 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 f 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 

(art 1.50 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 kan de persoon zijn 

werkzaamheden aanvangen. 

(art 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 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 10 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Kinderdagverblijf Buitenspelen 

Website : http://www.kdvbuitenspelen.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000040267717 

Aantal kindplaatsen : 16 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 

Gegevens houder 

Naam houder : Kinderdagverblijf Buitenspelen 

Adres houder : De Hoefsevonder 1 

Postcode en plaats : 5258 SP Berlicum 

KvK nummer : 72140070 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Hart voor Brabant 

Adres : Postbus 3024 

Postcode en plaats : 5003 DA Tilburg 

Telefoonnummer : 088-3686845 

Onderzoek uitgevoerd door :  S. van  Loo 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Sint-Michielsgestel 

Adres : Postbus 10000 

Postcode en plaats : 5270 GA SINT-MICHIELSGESTEL 

 

Planning 

Datum inspectie : 28-07-2022 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 03-08-2022 
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Verzenden inspectierapport naar houder : 03-08-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 03-08-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 25-08-2022 

 

 

 

 

 

 


