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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. 

 
Beschouwing 
In opdracht van de gemeente Loon op Zand is er een nader onderzoek uitgevoerd 
bij buitenschoolse opvang Het Bengelbos op 14 mei 2019. Dit betreft een documenten-onderzoek. 

   
Tijdens de jaarlijkse inspectie op 13 september 2019 zijn overtredingen geconstateerd binnen de 
domeinen: 
 
• Veiligheid en gezondheid 
• Buitenruimte 

 

Binnen dit nader onderzoek is enkel het domein veiligheid en gezondheid beoordeeld t.a.v. de 

buitenruimte zijn aparte afspraken gemaakt tussen de houder en de gemeente Loon op Zand. 
 
Buitenruimte 
Op 12 maart 2019 heeft de gemeente Loon op Zand een brief verzonden: "Beslissing op bezwaar" 
in deze brief heeft de gemeente Loon op Zand aangegeven dat: "de onoverdekte buitenruimte 

alsnog gebruikt mag worden als haal- en breng gelegenheid c.q. parkeerterrein zij het zeer 
beperkt". Er mag maximaal drie uur per dag gedurende de openingstijden van het kindercentrum 
de buitenruimte tevens gebruikt worden als parkeerterrein. 
Uit het interview met de houder en de beroepskracht en het document: "Afspraken met betrekking 
tot het hek en het buiten spelen bij Het Bengelbos", blijkt dat het hek van de speelplaats gesloten 
blijft van 9.00 tot 17.00/ 17.30 uur. Binnen deze tijden is de buitenruimte toegankelijk voor de 
kinderen. 

BSO Bengelbos handelt conform het besluit van de gemeente Loon op Zand. 
 
Conclusie 
Tijdens dit nader onderzoek zijn er documenten beoordeeld en heeft er een interview met de 
beroepskracht plaats gevonden. 

Uit het onderzoek is gebleken dat de geconstateerde overtredingen binnen het domein veiligheid 
en gezondheid zijn opgelost.  

Buitenschoolse opvang BSO Het Bengelbos voldoet aan de 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 

 

Veiligheid en gezondheid 
 
Tijdens het jaarlijks onderzoek bij buitenschoolse opvang Het Bengelbos zijn overtredingen 
geconstateerd binnen het domein veiligheid en gezondheid. De betreffende voorwaarden zijn 

opnieuw beoordeeld. 
  
 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 
De houder heeft een beleid opgesteld dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid van de 

kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. Het beleid bestaat uit: 

• gezondheids- en veiligheidsplan (mei 2019) 
• protocol gezondheid, hygiëne en veiligheid 
• protocol zieke kinderen 
• protocol voeding 
• protocol vermissing kind 
• protocol pesten 

• protocol kindermishandeling en ongewenst gedrag in de kinderopvang 
• beroepscode 
• huisregels 
 
Beleid 
De voornaamste risico's met grote gevolgen voor de veiligheid, grensoverschrijdend gedrag en 
gezondheid van kinderen zijn beschreven. Tevens zijn de handelswijzen beschreven indien deze 

risico’s zich voordoen. 
Daarnaast bevat het beleid een algemene beschrijving van de wijze waarop kinderen wordt geleerd 
om te gaan met risico’s met beperkte gevolgen. 
De houder zorgt ervoor dat het beleid inzichtelijk is voor zowel beroepskrachten als ouders. Het 
beleid is op locatie in te zien. 

 

Cyclisch proces  
De houder draagt er zorg voor dat de beroepskrachten in de praktijk handelen volgens het 
veiligheids- en gezondheidsbeleid. Iedere 6 weken 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 houder en/of locatieverantwoordelijke 
• Interview (beroepskracht) 

• Beleid veiligheid- en gezondheid (versie mei 2019) 
• Huisregels Het Bengelbos 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Veiligheid en gezondheid 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

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) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid 

samen met de beroepskrachten een continu proces is van het vormen van beleid, implementeren, 
evalueren en actualiseren. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de 
opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich meebrengt, waarbij in ieder 
geval wordt ingegaan op: 
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen; 
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen; 
- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, 

stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is 

aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, 
teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het 
risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich 
verwezenlijken. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en 
gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, 
beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : BSO Het Bengelbos 

Website : http://www.stichting-kmb.nl 
Aantal kindplaatsen : 15 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Kinderopvang Midden Brabant B.V. 
Adres houder : Postbus 250 

Postcode en plaats : 5170AG Kaatsheuvel 
KvK nummer : 73376418 
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 : Loon op Zand 
Adres : Postbus 7 
Postcode en plaats : 5170AA KAATSHEUVEL 
 

Planning 
Datum inspectie : 14-05-2019 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 03-06-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 03-06-2019 
Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 03-06-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 24-06-2019 
 
 
 
 

 
 
 

 


