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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 
Het rapport dat voor u ligt is tot stand gekomen aan de hand van onderzoek op basis van risico 
gestuurd toezicht. Om meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken 
werken de GGD ’en in Nederland bij de inspectie volgens een model voor risico gestuurd toezicht. 
Dat betekent dat er intensiever geïnspecteerd zal worden waar nodig en minder intensief waar 
gebleken is dat dit kan. Bij risico gestuurd toezicht ligt de nadruk vooral op die zaken die het meest 
direct bijdragen aan de kwaliteit van de kinderopvang. 

 
Beschouwing 
Buitenschoolse opvang (bso) Buiten is onderdeel van kinderopvang XXS welke ook kinderopvang 
verzorgd in Cuijk en op de Oude Udenseweg te Uden. De bso is gehuisvest in het gebouw van 
voormalige basisschool de Meent. 
  
Buitenschoolse opvang XXS Buiten heeft de beschikking over een leefruimte en kan permanent 
gebruik maken van de hal en een gymzaal. Voor het buiten spelen maakt men gebruik van de 
aangrenzende buitenspeelplaats. Oudere kinderen mogen ook gebruik maken (mits er een 
beroepskracht op de buitenspeelruimte aanwezig is) van het Johan Cruijff Court dat achter de 
buitenspeelruimte ligt. 
  
Inspectiegeschiedenis: 
 mei 2016-juni 2017; verschillende overtredingen binnen de domeinen 'pedagogisch klimaat', 

'personeel en groepen' (beroepskracht-kindratio) en 'ouderrecht' geweest; dit alles is opgelost 
voordat de nieuwe houder is begonnen. 

 3 oktober 2017; Onderzoek voor registratie ivm houderwijziging; geen overtredingen. 
 
Inspectie 14 november 2017 
Op 14 november heeft er een onaangekondigde jaarlijkse inspectie plaatsgevonden bij 
buitenschoolse opvang XXS Buiten te Uden. Tijdens deze inspectie is de nadruk gelegd op de 
praktijk. De volgende domeinen zijn onderzocht: 
 pedagogisch klimaat 
 personeel en groepen 
 veiligheid en gezondheid 
Er vindt een observatie op de groep plaats en interviews met de beroepskrachten. Tevens heeft er 
een interview met de locatiemanager plaatsgevonden en heeft deze de door de toezichthouder 
opgevraagde documenten via de mail opgestuurd. 
Tijdens de observatie is te zien dat de kinderen samen met de beroepskrachten proefjes doen. Na 
een poosje komen de kinderen binnen die op scholen in Uden zitten die later uit zijn. Deze kinderen 
worden persoonlijk welkom geheten door de beroepskrachten en gaan fruit eten aan tafel. Na het 
fruit eten blijven een paar kinderen binnen samen met een beroepskracht. De overige kinderen 
gaan met de andere beroepskracht naar buiten. 
  
Conclusie 
Er zijn geen overtredingen geconstateerd. Bso XXS Buiten voldoet aan de getoetste voorwaarden 
zoals genoemd in de wet Kinderopvang en het Besluit Kwaliteit Kinderopvang en Peuterspeelzalen. 
De toelichting op de bevindingen van de toezichthouder kunt u lezen in het vervolg van dit rapport. 
Aan het einde van dit rapport treft u een overzicht aan van de inspectie-items die zijn beoordeeld. 

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

 

Pedagogisch klimaat 

 
In dit domein is beoordeeld of  de beroepskrachten handelen conform het opgestelde pedagogisch 
beleidsplan. Er is een oordeel gegeven wat betreft de uitvoering van de pedagogische praktijk op 
de groep(en). Het oordeel is tot stand gekomen door middel van observatie in de praktijk en door 
gesprekken met de beroepskrachten. 
 
Bij het beoordelen van de observatie en/of het pedagogisch beleidsplan is uitgegaan van de 4 
basisdoelen van M. Riksen-Walraven, die zijn benoemd in de Memorie van Toelichting bij de Wet 
kinderopvang (2005), dit zijn: 
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. 
  
Conclusie onderzoek 
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden. 
  
 
Pedagogische praktijk 
 
Uitvoering pedagogisch beleidsplan 
Er is geconstateerd dat er in de praktijk uitvoering wordt gegeven aan het pedagogisch 
beleidsplan. 
  
Observatie praktijk 
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het 
Veldinstrument observatie kindercentrum (GGD GHOR Nederland/NJI, 2015). Onderstaande 
beschrijvingen zijn aan dat instrument ontleend, en tijdens het onderzoek op locatie geconstateerd. 
Na de beschrijving uit het veldinstrument volgt eventueel een voorbeeld uit de waargenomen 
praktijk. De beroepskrachten handelen conform de uitgangspunten en werkinstructies in het 
pedagogisch beleidsplan. 
  
Het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid 
Begroeten 
Elk kind wordt individueel begroet, op school of bij binnenkomst; beroepskrachten doen dit op een 
enthousiaste en persoonlijke manier. 
Een kind komt later binnen. Hij wordt door de beroepskracht begroet: "hallo X., hoe was het op 
school vandaag?" Het kind zegt dat het goed was. Even later komt de andere beroepskracht binnen 
en ziet X. aan tafel zitten. De beroepskracht loopt naar hem toe, strijkt hem even over de rug en 
zegt dat het fijn is dat X. er is. De beroepskracht vraagt ook of X. een fijne dag heeft gehad op 
school en zegt dat hij ziet dat X. al klaar zit voor het fruit wat ze zo gaan eten. 
  
Energie en sfeer  
Er is een aangename sfeer in de groep. De meeste kinderen tonen in hun gedrag dat ze zich op 
hun gemak voelen.  
Bij binnenkomst valt op dat de kinderen rustig aan het spelen zijn. Een paar kinderen zitten op de 
bank een tijdschrift te lezen, kinderen en de beroepskrachten zijn aan tafel bezig met de activiteit 
"proefjes". 
  
Mogelijkheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties 
Initiatief / kiezen 
De beroepskrachten sluiten aan op wensen en ideeën van een kind bij het organiseren van 
activiteiten. Zij begeleiden een kind om zelf te (leren) kiezen en initiatief te nemen. 
Als activiteit zijn de kinderen een proefje aan het doen met m & m's. Op het resultaat moeten ze 
10 minuten wachten. De beroepskracht zegt dat dat best lang is. Ze vraagt aan de kinderen of ze 
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een leuk spelletje weten voor tussendoor. Een kind komt met het idee om 'krantenmeppertje' te 
doen. Ze legt het spel uit aan de beroepskracht en aan de andere kinderen. De kinderen vinden het 
een leuk idee. Ze gaan op de grond in een kring zitten. De beroepskracht vraagt het kind dat het 
spel heeft bedacht om het spel nog een keer goed uit te leggen. Het spel wordt gespeeld en de 
kinderen vinden de 10 minuten te kort. De beroepskracht spreekt af dat ze het spel straks nog een 
keertje spelen. 
  
Mogelijkheid bieden tot het ontwikkelen van sociale competenties 
Deel van een geheel 
De beroepskrachten dragen uit en leven voor, dat de inbreng van alle kinderen –en henzelf- ertoe 
doet in de groep. Zij leren kinderen om elkaar te accepteren en te respecteren. 
Een paar kinderen gaan naar buiten. De beroepskracht vraagt aan een jongen of hij ook mee gaat. 
De jongen geeft aan dat hij nog even binnen zijn loom-armbandje af wil maken. Dat is prima. Er 
blijven meer kinderen en een beroepskracht binnen. Even later komt een ander kind aan X. vragen 
of hij mee naar buiten komt. De jongen zegt nee en geeft geen verklaring. De beroepskracht zegt 
tegen het kind X. wil even zijn armbandje afmaken, daarna komt hij naar buiten. 
  
Zorg dragen voor de overdracht van normen en waarden 
Eenduidig handelen 
Beroepskrachten hanteren de afspraken, regels en omgangsvormen op eenduidige en consequente 
wijze. Daarbij blijven zij rekening houden met de situatie; hun optreden sluit aan bij gedrag en 
behoefte van individuele kinderen.  
De afspraak is dat kinderen hun eigen beker schoonmaken na afloop van het drinkmoment. Een 
kind is dat vergeten. Hij loopt naar de hal om zijn jas aan te gaan trekken, want hij wil buiten gaan 
spelen. De beroepskracht loopt hem achterna en spreekt hem aan dat hij vergeten is om zijn beker 
schoon te maken. De jongen keert terug in de groepsruimte en maakt zijn beker schoon. Daarna 
gaat hij naar buiten. 
  
Op basis van de observatie tijdens de inspectie kan worden geconstateerd dat de 4 basisdoelen 
voldoende worden gewaarborgd. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Rian vd Zee) 
 Interview (beroepskrachten) 
 Observaties (14 november 2017) 
 Pedagogisch beleidsplan 
 Pedagogisch werkplan 
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Personeel en groepen 

 
Binnen dit onderdeel is onderzocht of de beroepskrachten een geldige verklaring omtrent het 
gedrag (VOG) en een passend diploma hebben. Ook is gecontroleerd of men voldoet aan de 
gestelde eisen wat betreft de opvang in groepen en de beroepskracht-kindratio. 
  
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
De beroepskrachten en de houder beschikken over een verklaring omtrent het gedrag (VOG) welke 
voldoet aan de gestelde eisen. 
 
 
Passende beroepskwalificatie 
 
De beroepskrachten beschikken over een passende beroepskwalificatie. 
 
 
Opvang in groepen 
 
Bij buitenschoolse opvang XXS Buiten worden de kinderen opgevangen in 2 basisgroepen. De 
kinderen komen in 2 delen binnen omdat ze allemaal van verschillende scholen uit Uden komen. 
Deze scholen hebben niet allemaal dezelfde schooltijden. 
  
Een basisgroep (L) bestaat uit kinderen die om 14.30 uur op de bso zijn. De andere basisgroep 
(XL) bestaat uit de kinderen die om 15.30 op de bso zijn. 
  

naam groep  max. aantal kinderen leeftijd kinderen 

L 20 kinderen 4-13 jaar 

XL 10 kinderen 
  

4-13 jaar 

  
Op de dag van inspectie zijn de basisgroepen samengevoegd. Er is 1 groep van 16 kinderen tussen 
4 en 13 jaar. 
 
 
Beroepskracht-kindratio 
 
De beroepskracht-kindratio en de opvang in groepen zijn gecontroleerd door middel van een 
steekproef uit de roosters, presentielijsten en bezettingslijsten èn een steekproef in de praktijk. 
  
Op de dag van inspectie worden 16 kinderen opgevangen door 2 beroepskrachten. Dit voldoet aan 
de wettelijke eisen. 
Uit de aanwezigheidslijsten van de kinderen en de roosters van de beroepskrachten van de week 
45 blijkt dat de beroepskracht-kindratio voldoet aan de gestelde eisen. 
  
De afwijkende inzet van beroepskrachten blijft binnen de maximale toegestane tijd. Uit de 
aanwezigheidslijsten en de roosters van de beroepskrachten blijkt dat in week 45 geen enkele keer 
minder beroepskrachten zijn ingezet dan volgens de beroepskracht-kindratio vereist is. 
  
In geval van calamiteiten kan het kantoor/kinderdagverblijf op de Oude Udenseweg gebeld worden. 
Zij kunnen binnen 15 minuten aanwezig zijn bij bso XXS Buiten. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Rian vd Zee) 
 Interview (beroepskrachten) 
 Observaties (14 november 2017) 
 Verklaringen omtrent het gedrag 
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 Diploma's beroepskrachten 
 Presentielijsten (week 45 en 14 november 2017) 
 Personeelsrooster (week 45 en 14 november 2017) 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Binnen dit onderdeel zijn de risico-inventarisaties veiligheid en gezondheid gecontroleerd op inhoud 
en volledigheid. Onder andere is gekeken naar de datum van inventarisatie en of de inhoud de 
actuele situatie betreft. In de praktijk wordt gekeken naar de kennis van de beroepskrachten met 
betrekking tot de risico-inventarisaties en de mogelijkheden die worden geboden om hiervan 
kennis te kunnen nemen. 
  
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden. 
  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
De risico-inventarisaties veiligheid en gezondheid zijn uitgevoerd in augustus 2017. 
Er is gebruik gemaakt van de digitale Risico-monitor. 
  
De risico-inventarisaties zijn actueel. De risico-inventarisatie veiligheid is uitgevoerd in alle voor 
kinderen toegankelijke ruimtes en op alle specifieke onderdelen. 
Naar aanleiding van de risico-inventarisaties zijn actieplannen gemaakt. Daarnaast zijn er 
huisregels en protocollen opgesteld. 
 
Op grond van het gesprek met de beroepskracht(en) en de observatie op de groep, is 
geconcludeerd dat de beroepskracht(en) het veiligheids- en gezondheidsbeleid kennen en over het 
algemeen op een juiste wijze in praktijk brengen. Onder andere het volgende is gezien: 
 zeeppompjes bij de wasbakken in de sanitaire ruimte 
 papieren doekjes in de sanitaire ruimte 
 voor het fruit eten wordt de tafel schoongemaakt 
 de verwarming in de groepsruimte staat heel licht aan. Na navraag door de toezichthouder aan 

de beroepskracht zet de beroepskracht de verwarming helemaal uit. Hierbij dient de 
opmerking gemaakt te worden dat de afspraak binnen bso XXS Buiten is dat de verwarming uit 
staat op het moment dat de kinderen bij de bso zijn. 

 
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden. 
  
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Rian vd Zee) 
 Interview (beroepskrachten) 
 Observaties (14 november 2017) 
 Risico-inventarisatie veiligheid (augustus 2017) 
 Risico-inventarisatie gezondheid (augustus 2017) 
 Actieplan veiligheid 
 Actieplan gezondheid 
 Ongevallenregistratie 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogische praktijk 

De houder draagt zorg voor uitvoering van het vastgestelde pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 

Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
persoonlijke competentie te komen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
sociale competentie te komen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 

Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 

Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

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

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Opvang in groepen 

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

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

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

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

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Beroepskracht-kindratio 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste: 
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 4 jaar.  
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar.  
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten 
berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 3 en 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen)   
OF 
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste: 
- 2 beroepskrachten en een extra volwassene per 30 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 
jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 4 en 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

De houder heeft geregeld dat een andere volwassene telefonisch bereikbaar is en binnen 15 
minuten aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit, indien conform de beroepskracht-kindratio 
slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Bij buitenschoolse opvang kunnen voor en na de dagelijkse schooltijd alsmede gedurende vrije 
middagen ten hoogste een half uur per dag minder beroepskrachten worden ingezet dan volgens 
de beroepskracht-kindratio vereist is. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

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

a Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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

peuterspeelzalen) 

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

lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

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

Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 3 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 

Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 
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De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie gezondheid op. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

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

Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder beschrijft de gezondheidsrisico’s op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu, 
buitenmilieu en medisch handelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en 
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen) 

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

Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie gezondheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 

Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : BSO XXS Buiten 
Website : http://www.detijgertjes.nl 
Aantal kindplaatsen : 30 
 
Gegevens houder 
Naam houder : XXS Kinderopvang Uden B.V. 
Adres houder : Oude Udenseweg 14 
Postcode en plaats : 5405PD Uden 
KvK nummer : 68746903 
Aansluiting geschillencommissie : Nee 
 

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 :  J. van den  Elsen 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Uden 
Adres : Postbus 83 
Postcode en plaats : 5400AB UDEN 
 
Planning 
Datum inspectie : 14-11-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 27-11-2017 
Zienswijze houder : 06-12-2017 
Vaststelling inspectierapport : 06-12-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 07-12-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 07-12-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 28-12-2017 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

Wij als XXS kunnen ons compleet vinden in het rapport en zullen zorg blijven dragen voor een 
mooie, uitdagende en verantwoorde BSO voor de kinderen van XXS. 
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