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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een onaangekondigd incidenteel onderzoek. 
  
  

Beschouwing 

Buitenschoolse opvang (BSO) De Boks is een particulier initiatief. De BSO is gevestigd in een lokaal 
van basisschool Maria ter Heide in Mariaheide. De BSO heeft een eigen groepsruimte en heeft 
binnen ook de beschikking over een speelplein ingericht met speeltoestellen en een aparte 
toiletruimte in de hal. 
De BSO maakt gebruik van de speelplaats van de basisschool.  Dit is een groot verhard, 
overzichtelijk buitenterrein.  
 

BSO de Boks biedt buitenschoolse opvang aan maximaal 22 kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 

jaar.  
De BSO bestaat uit 2 basisgroepen: BSO 1 en 2). 
 
De BSO is geopend van maandag tot en met vrijdag.   
Beide houders zijn ook de beroepskrachten van deze locatie. Ook is er een vaste invalkracht. 
 

 
Inspectiegeschiedenis 
BSO de Boks is in exploitatie vanaf augustus 2016. De volgende onderzoeken hebben 
plaatsgevonden:  
• Juli 2016: onderzoek voor registratie; advies opname landelijk register. 
• December 2016: onderzoek na registratie; er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden. 

• December 2017: volledig jaarlijks onderzoek; er wordt voldaan aan de getoetste 
voorwaarden.   

• November 2018: jaarlijks onderzoek. Een overtreding binnen het Domein Veiligheid en 
gezondheid.  Na herstelaanbod wordt voldaan aan alle getoetste voorwaarden. 

• januari 2020: jaarlijks onderzoek. Overtredingen in de domeinen: Pedagogisch klimaat en 
Veiligheid en gezondheid.    

 

  
 
Huidige inspectie 15 april 2020 
In opdracht van de gemeente Meierijstad heeft er op woensdag 15 april 2020 een incidenteel 
onderzoek plaats gevonden bij buitenschoolse opvang de Boks. Reden hiervoor is dat de houder 
een wijzigingsverzoek heeft ingediend voor ophoging van het aantal kindplaatsen van 20 naar 22 
kindplaatsen.  

Op verzoek van de gemeente Meierijstad heeft er een documenten onderzoek plaats gevonden 
waarin de volgende domeinen zijn beoordeeld: 
• Pedagogisch klimaat;  
• Accommodatie.  
In januari 2020 (23 januari) is er een jaarlijs onderzoek uitgevoerd. Naar aanleiding van deze 
recentelijke inspectie is er een goed beeld van de binnen- en buitenruimte. Hierdoor kan er een 

goede inschatting gemaakt worden of deze ruimten voldoen aan de voorwaarden. 
 
 
Bevindingen 
In dit onderzoek zijn de volgende voorwaarden getoetst: 
• Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 

maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen; 

• De binnen - en buitenruimtes waar de kinderen verblijven zijn veilig, toegankelijk en passend 
ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen;  

• het kindercentrum beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum 
aanwezig kind; 
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• het kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het 

kindercentrum aanwezig kind. De buitenspeelruimte is bij voorkeur aangrenzend aan het 
kindercentrum. In het geval een buitenspeelruimte niet aangrenzend is, is deze gelegen in de 
directe nabijheid van het kindercentrum en voor kinderen toegankelijk en veilig bereikbaar 

 

 
 
Conclusie 
Met betrekking tot de aanvraag voor uitbreiding kindplaatsen, kan dit verzoek goedgekeurd worden 
voor 22 kindplaatsen. Dit in verband met de beschikbare binnen- en buitenruimte.  
 
Uit het huidige onderzoek is gebleken dat de houder voldoet aan de in dit onderzoek 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 
De toezichthouder adviseert het college om het verzoek tot wijziging van gegevens in het Landelijk 
Register Kinderopvang (LRK) toe te wijzen. 
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Observaties en bevindingen 
 
 

Pedagogisch klimaat 
 
De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 
 
De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder 
duidelijk hoe hij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent: Het 
bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden en de 

overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft hij onderwerpen zoals de indeling en grootte 
van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid. 
 

De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch 
beleid. 
 
Binnen dit domein is beoordeeld of het pedagogisch beleidsplan van BSO de Boks voldoet aan de 

gestelde voorwaarde naar aanleiding van de uitbreiding van het aantal kindplaatsen. 
 
 
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 
gelezen en/of besproken is. 
  
 

Pedagogisch beleid 

BSO de Boks heeft een pedagogisch beleidsplan opgesteld waarin de kenmerkende pedagogische 
visie is beschreven.  
 

In het pedagogisch beleidsplan van BSO de Boks wordt het volgende onderdeel concreet 

beschreven: 
• de werkwijze, maximale omvang en de leeftijdstijdsopbouw van de basisgroepen. 
 
 
Conclusie 
De houder voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 
 

Gebruikte bronnen 

• Pedagogisch beleidsplan (BSO de Boks, versie maart 2020) 
 
 
 

Accommodatie 
 
De houder moet aan de volgende eisen voldoen: 
 

De binnenruimte en de buitenruimte moeten groot genoeg zijn. Ook zijn de ruimtes voor de 
kinderen veilig en toegankelijk. De inrichting van de ruimtes stimuleert de kinderen om te spelen. 
 
 
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 
gelezen en/of besproken is.   
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Eisen aan ruimtes 

Binnenruimte  
BSO de Boks beschikt over een groepsruimte en een binnen speelplein.  

 
 

Maximaal  
aantal 
kindplaatsen 

Beschikbare 
ruimtes  

Bruto m² binnenruimte per 
kind 

Voldoet wel/niet 

   22 Groepsruimte  52,23 m²  wel 

 Speel-leerzone 32,94 m²  wel 

 Centrale ruimte 80,56 m²  wel 

Totaal  165,73 m² (7,5 m²  
per kind) 

Voldoet voor 
22 kindplaatsen 

 
 

De groepsruimte is veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en 

de leeftijd van de op te vangen kinderen. 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: 
• atelier; 
• bouwhoek; 

• leeshoek; 
• chillhoek. 
 
 
Buitenruimte 
De BSO maakt gebruik van de speelplaats van basisschool Maria ter Heide. De buitenruimte omvat 

meer dan voldoende beschikbare m².  
De buitenruimte is zodanig ingericht dat er meerdere activiteiten gelijktijdig plaats kunnen vinden, 

zoals rennen, fietsen, voetballen, etc. ook is er een klim- en klauterrek. 
 
 
Conclusie  
De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn. 

 

Gebruikte bronnen 

• Plattegrond (begane grond basisschool Maria ter Heide, 15-07-2016) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 
 

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 
maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen. 
 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder d 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) 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum 
aanwezig kind. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum 
aanwezig kind. De buitenspeelruimte is bij voorkeur aangrenzend aan het kindercentrum. In het 
geval een buitenspeelruimte niet aangrenzend is, is deze gelegen in de directe nabijheid van het 

kindercentrum en voor kinderen toegankelijk en veilig bereikbaar. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Buitenschoolse Opvang de Boks 

Vestigingsnummer KvK : 000034943927 
Aantal kindplaatsen : 20 
 

Gegevens houder 
Naam houder : Buitenschoolse Opvang de Boks 

Adres houder : Dobbelsteenplein 11 
Postcode en plaats : 5464VP Veghel 
KvK nummer : 66307538 
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 :  Y. de Goey 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Meierijstad 

Adres : Postbus 10001 
Postcode en plaats : 5460DA Veghel 
 

Planning 
Datum inspectie : 15-04-2020 
Opstellen concept inspectierapport : 21-04-2020 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 23-04-2020 
Verzenden inspectierapport naar houder : 23-04-2020 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 23-04-2020 

Openbaar maken inspectierapport : 14-05-2020 
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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. 
 
 

 

 
 
 
 
 

 


