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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. 

Bij dit onderzoek zijn meerdere onderwerpen uit de Wet kinderopvang beoordeeld. Achter in het 

rapport staat een overzicht van de getoetste inspectie-items. 

 

De toezichthouder heeft de volgende inspectieactiviteiten uitgevoerd: 

• documentenonderzoek 

• locatiebezoek 

• gesprek met de beroepskrachten en houder 

 

In het rapport geeft de toezichthouder in elk hoofdstuk een toelichting op de beoordeelde 

onderwerpen. In de inleiding van het hoofdstuk staat welke onderwerpen de toezichthouder tijdens 

dit onderzoek heeft beoordeeld. 

Beschouwing 

In opdracht van de gemeente Sint-Michielsgestel heeft er op 6 december 2022 een incidenteel 

onderzoek plaatsgevonden bij buitenschoolse opvang (bso) 't Kasteeltje locatie Ericastraat. Het 

onderzoek vindt plaats naar aanleiding van een aanvraag tot wijziging van het aantal 

kindplaatsen. De houder heeft de gemeente een verzoek gedaan tot ophoging van het aantal 

kindplaatsen van 76 naar 88. 

 

Conclusie en bevindingen 

Bij de volgende hoofdstukken is aan de beoordeelde kwaliteitseisen voldaan: 

• wijzigingen; 

• pedagogisch beleid; 

• stabiliteit van de opvang van kinderen; 

• accommodatie. 

 

Bij het volgende hoofdstuk is na herstelaanbod aan de beoordeelde kwaliteitseisen voldaan: 

• pedagogisch beleid. 

 

In het rapport licht de toezichthouder dit verder toe. 

 

De GGD adviseert de gemeente tot ophoging van het aantal kindplaatsen. 

 

Algemeen beeld 

Buitenschoolse opvang (BSO) 't Kasteeltje, locatie Ericastraat (Bolster) maakt deel uit van 

Kindercentrum Tasseron BV. Er wordt opvang geboden aan maximaal 76 kinderen in de leeftijd van 

4 tot 13 jaar oud. Op deze locatie vindt er buitenschoolse opvang plaats op maandag, dinsdag en 

donderdag. Op woensdagen en vrijdagen vindt de opvang plaats op de BSO-locatie op de 

Kempenlandstraat in Vught. Tijdens schoolvakanties worden de kinderen op de naburige locatie op 

de Wilgenstraat opgevangen.   
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Recente inspectiegeschiedenis 

Uit de voorgaande onderzoeken (2017, 2019 en 2021) zijn geen relevante of zwaarwegende 

overtredingen geconstateerd. 

 

De houder voldoet na herstelaanbod aan alle getoetste voorwaarden. 

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. 

 

Observaties en bevindingen 

Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen A-ziekten en 

ouderparticipatieopvang 

 

In het hoofdstuk ‘Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen A-

ziekten en ouderparticipatieopvang’ beoordeelt de toezichthouder het onderwerp 'wijzigingen'.  

Hieronder staat de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Wijzigingen 

De houder is op de hoogte van het feit, dat wijzigingen onverwijld moeten worden medegedeeld 

aan het college, met het verzoek om de wijzigingen door te voeren in het Landelijk register 

kinderopvang (LRK). 

 

Tijdens het onderzoek is gebleken dat de informatie in het LRK betreffende deze bso niet in orde is. 

De naam van de houder in het LRK komt niet overeen met de naam in het NHR. De gemeente 

heeft op 7-12-2022 de gegevens in het LRK bijgewerkt. Gegevens LRK en NHR komen nu weer 

overeen. 

  

Conclusie  

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

Gebruikte bronnen 

• Interview manager/ locatieverantwoordelijke 

• Landelijk Register Kinderopvang 

 

 

Pedagogisch klimaat 

 

In het hoofdstuk ‘Pedagogisch klimaat’ beoordeelt de toezichthouder het onderwerp 'pedagogisch 

beleid'. Hieronder staat de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Pedagogisch beleid 

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan opgesteld waarin beschreven is wat de kenmerkende 

pedagogische visie is en hoe de organisatie invulling geeft aan pedagogisch werken met kinderen. 

 

De volgende voorwaarden is in het pedagogisch beleid onvoldoende concreet beschreven: 

• maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen 
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In het document: locatie de bolster en op de website: www.t-kasteeltje.nl/kieshulp-locaties/de-

bolster/de-bolster-4-12-jaar, staat dat de maximale groepsgrootte 88 is. Dit is niet conform de 

wet. Een bso groep kan maximaal 20, 22 danwel 24 zijn. De grootte is afhankelijk van de leeftijd 

die in een basisgroep wordt opgevangen. 

 

In de praktijk 

Tijdens de inspectie is waargenomen, dat er 7 basisgroepen zijn. In 6 basisgroepen worden 

maximaal 11 kinderen (in de leeftijd van 4 tot 13 jaar) opgevangen. In 1 basisgroep worden 

maximaal 12 kinderen (in de leeftijd van 7 tot 13 jaar) opgevangen. In de kindplanning is gezien, 

dat er in totaal maximaal 76 kinderen (dit is conform de huidige lrk gegevens) staan ingepland. Na 

de ophoging van 76 naar 88 kinderen zullen er 8 basisgroepen zijn. 

 

Overtreding 

Beleid en praktijk komen niet overeen. De houder is herstelaanbod geboden om het beleid aan te 

passen. Houder heeft dit geaccepteerd en binnen de aangeboden hersteltermijn hersteld. In het 

document: locatie de bolster  en op de website: www.t-kasteeltje.nl/kieshulp-locaties/de-

bolster/de-bolster-4-12-jaar, staat nu: het maximale aantal kinderen dat kan worden opgevangen 

op deze locatie is 88 kinderen. Deze locatie heeft 8 basisgroepen (in elke groep worden maximaal 

11 kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar opgevangen). Hierdoor voldoet de houder aan deze 

voorwaarde. 

 

Conclusie 

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

 

Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde na 

herstelaanbod, is voldaan: 

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) 

 

 

 

Personeel en groepen 

 

 In het hoofdstuk ‘Personeel en groepen’ beoordeelt de toezichthouder het onderwerp 'stabiliteit 

van de opvang voor kinderen'. 

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Groepssamenstelling 

Kindercentrum ’t Kasteeltje heeft op alle locaties BSO voor een verticale leeftijdsopbouw gekozen. 

Dit betekent dat kinderen tussen de 4 en 12 jaar samen in een groep zitten. Door het verschil in 

leeftijd zijn er allerlei ontwikkelingsniveaus in de groep. Ieder kind kan hierdoor zich zelf zijn en 

veel van elkaar leren. Bij de oudere kinderen wordt het zorgen en helpen van de jongere 

ontwikkeld. De jongste kinderen leren veel van de oudere kinderen waardoor het zelfvertrouwen en 

eigen ontwikkeling van beide groepen wordt ontwikkeld. Kinderen kiezen zelf met wie ze graag 

spelen; vriendjes, broertjes / zusjes of klasgenootjes. Ze hebben dus ook de mogelijkheid om met 

leeftijdsgenoten samen iets te ondernemen. In het aanbod wordt ook zoveel als mogelijk rekening 

gehouden met de verschillen in leeftijd; sommige activiteiten zijn vooral gericht op het jongere 
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kind, andere op het oudere en regelmatig zijn de activiteiten zo dat alle kinderen er aan deel 

kunnen nemen. Iedere bso-groep heeft vaste leidsters. Naast deze vaste leidsters staan indien 

nodig inval beroepskrachten. Door een vast team wordt duidelijkheid en een vertrouwde sfeer 

gecreëerd, zodat wij kinderen emotionele veiligheid kunnen bieden. De groepsgrootte varieert per 

locatie. U kunt de informatie over groepsgrootte terugvinden in Specifieke informatie over binnen- 

en buitenruimte per locatie. 

 

De Basisgroep 

De BSO-middag wordt na binnenkomst en aanmelden gestart vanuit de basisgroep. Dit is altijd op 

een vaste plaats in de BSO met een vaste leidster voor die groep (zie ook Elk kind een mentor). De 

groep waarin alleen 4 tot en met 6 jarigen zitten bestaat uit maximaal 10 kinderen, de groep 

waarin 4 tot en met 12 jarigen zitten bestaat uit maximaal 11 kinderen en de groep waarin de 7 tot 

en met 12 jarigen zitten heeft maximaal 12 kinderen. Bij de intake wordt u verteld in welke 

basisgroep en met welke mentor uw kind wordt ingedeeld. Door het jaar heen kunnen ouders via 

het ouder-informatiebord zien in welke groep en met welke mentor hun kind(eren) zit(ten). 

 

In de praktijk 

Tijdens de inspectie is gezien, dat er 7 basisgroepen zijn. De kinderen starten de middag in hun 

basisgroep met hun mentor (beroepskracht). Na ophoging zullen er 8 basisgroepen zijn. Het aantal 

basisgroepen is niet terug te vinden in het pedagogisch beleidsplan. De houder dient dit aan te 

passen. Zie voor specificatie: 2.1 pedagogisch beleid in dit rapport. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder 

• Interview manager/ locatieverantwoordelijke 

• Observatie(s) 

• Pedagogisch beleidsplan 

 

 

Accommodatie 

 

In het hoofdstuk ‘Accommodatie’ beoordeelt de toezichthouder het onderwerp 'Eisen aan ruimtes'. 

 

Hieronder staat de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Eisen aan ruimtes 

Binnenspeelruimte  

De bso beschikt over diverse ruimten. Op basis van de plattegrond die de houder heeft 

aangeleverd en op basis van gegevens uit het inspectierapport van 28-03-2019 is onderstaande 

berekening gemaakt: 

Groep Aantal m² binnenruimte + naam 

ruimte 

Aantal 

kindplaatsen 

Bruto m² 

binnenruimte 

per kind 

Voldoet 

wel/niet 

Er zijn 8 

basisgroepen.  

• groepsruimte van peuterplan: 

70 m2 

• gedeelte hal: 100 m2 

• speelzaal: 98 m2 

• centrale hal met podium: 

ongeveer 150 m2 

Totaal beschikbaar:  418 m2 

88  4,75 m2  wel  
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Voor de berekening van het bruto m² binnenspeelruimte is de volgende formule gebruikt: aantal 

m² binnenruimte/maximaal aantal kinderen. Per kind is er minimaal 3,5 m² binnenspeelruimte 

nodig. Bij het berekenen van de bruto binnenspeelruimte is rekening gehouden met eventuele 

noodroutes. 

 

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. 

 

Buitenspeelruimte 

De bso beschikt over 2 buitenruimte(n). Op basis gegevens uit het inspectierapport van 28-03-

2019 is onderstaande berekening gemaakt:   

 

Groep Aantal m² binnenruimte + 

naam ruimte 

Aantal 

kindplaatsen 

Bruto m² 

buitenruimte 

per kind 

Voldoet 

wel/niet 

Er zijn 8 

basisgroepen  

De ruimten zijn niet 

opgemeten, maar zijn 

voldoende groot voor de 

opvang van 88 kinderen.  

 88 nvt wel 

 

Voor de berekening van het bruto m² buitenspeelruimte is de volgende formule gebruikt: aantal 

m² buitenruimte/maximaal aantal kinderen. Per kind is er minimaal 3 m² buitenspeelruimte nodig. 

 

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

klimbuizen en een voetbalveld. Er is divers los speelmateriaal beschikbaar.  Het spelmateriaal is 

uitdagend, stimulerend en passend bij de leeftijd en het aantal op te vangen kinderen. De 

buitenruimten zijn zodanig ingericht dat er meerdere activiteiten gelijktijdig plaats kunnen vinden. 

 

De buitenruimte wordt ook gebruikt door andere gebruikers, echter niet tegelijk. Er zijn afspraken 

gemaakt over het gebruik van de ruimte en het gebruik van het spelmateriaal. 

 

Conclusie  

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

Gebruikte bronnen 

• Observatie(s) 

• Plattegrond 

• Informatie beschikbare buitenruimte 

• Inspectierapport: 28-03-2019 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen A-ziekten en 

ouderparticipatieopvang 

 

Wijzigingen 

De houder van een kindercentrum doet van een wijziging in de daartoe aangewezen gegevens 

onverwijld mededeling aan het college, nadat deze wijziging hem bekend is geworden. Hierbij 

verzoekt de houder de gegevens te wijzigen. 

(art 1.47 lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 2 en 3 Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse 

kinderopvang en personenregister kinderopvang) 

 

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) 

 

Personeel en groepen 

 

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) 

 

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 : 't Kasteeltje locatie Ericastraat (De Bolster) 

Website : http://www.t-kasteeltje.nl 

Aantal kindplaatsen : 76 

Gegevens houder 

Naam houder : Kindercentrum Tasseron B.V. 

Adres houder : Halder 20 

Postcode en plaats : 5271 VK Sint-Michielsgestel 

Website : www.tkasteeltje.nl 

KvK nummer : 17200876 

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 :  L.J. Procee  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Sint-Michielsgestel 

Adres : Postbus 10000 

Postcode en plaats : 5270 GA SINT-MICHIELSGESTEL 

Planning 

Datum inspectie : 06-12-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 23-12-2022 

Vaststelling inspectierapport : 27-12-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 27-12-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 27-12-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 17-01-2023 
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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. 


