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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een onaangekondigd jaarlijks 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/of de locatiemanager. 

 

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 

Conclusie en bevindingen 

Bij de volgende hoofdstukken is aan de beoordeelde kwaliteitseisen voldaan: 

• registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen A-ziekten en 

ouderparticipatieopvang; 

• pedagogisch klimaat; 

• personeel en groepen; 

• veiligheid en gezondheid; 

• accommodatie; 

• ouderrecht. 

 

Aan één van de kwaliteitseisen is niet voldaan, er is geen herstelaanbod toegepast omdat dit niet 

met terugwerkende kracht hersteld kan worden. Het gaat om: 

• personeel en groepen: aanvang werkzaamheden na inschrijving en koppeling in het 

personenregister kinderopvang. 

 

In het rapport licht de toezichthouder dit verder toe. 

 

Algemene kenmerken 

Buitenschoolse opvang (BSO) 't Kasteeltje, locatie Kempenland maakt onderdeel uit van 

kinderopvangorganisatie 't Kasteeltje. De buitenschoolse opvang is gehuisvest in een locatie waarin 

naast de BSO ook een kdv is gevestigd. De BSO heeft op deze locatie de beschikking over 

verschillende ruimtes en heeft een aangrenzende buitenruimte. Deze locatie biedt alle vormen van 

opvang: voor- en naschoolse opvang en vakantieopvang. 

 

Deze BSO is in mei 2021 samengegaan met locatie Piramide; vanwege sluiting van het 

kindercentrum op die locatie zijn zowel het kdv als de BSO voortaan onderdeel van deze locatie. Op 

woens- en vrijdagen vindt op deze locatie locatie-overstijgende opvang plaats voor kinderen van 

andere bso's binnen Vught. 
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De BSO is in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) geregistreerd voor maximaal 90 

kindplaatsen en biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. De opvang vindt plaats 

in 9 basisgroepen, de groepen bestaan (afhankelijk van de leeftijd) uit ongeveer 10-12 kinderen 

met een vaste mentor. 

 

Onderzoeksgeschiedenis 

Het Landelijk Register Kinderopvang geeft een overzicht van alle onderzoeken die bij de locatie zijn 

uitgevoerd. Uit de voorgaande onderzoeken zijn geen relevante of zwaarwegende overtredingen 

geconstateerd. De houder voldoet aan alle beoordeelde kwaliteitseisen. 

 

Advies aan College van B&W 

De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 

 

In het hoofdstuk ‘Pedagogisch klimaat’ beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

• pedagogisch beleid; 

• pedagogische praktijk 

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

Pedagogisch beleid 

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan opgesteld waarin de kenmerkende pedagogische 

visie is beschreven. Als aanvulling hierop is een pedagogisch werkplan geschreven specifiek voor 

deze kinderopvanglocatie. 

 

Conclusie 

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

Pedagogische praktijk 

De houder dient zorg te dragen voor verantwoorde kinderopvang. Aan de hand van observaties van 

de pedagogische praktijk en interviews met beroepskrachten is beoordeeld of verantwoorde 

opvang wordt geboden.  

 

De toezichthouder beoordeelt of de praktijk overeenkomt met het pedagogisch beleidsplan waarin 

opgenomen de vier pedagogische doelen in het kader van het bieden van verantwoorde 

dagopvang. Namelijk het bieden van sociaal emotionele veiligheid, het ontwikkelen van 

persoonlijke en sociale competenties en het ontwikkelen van normen en waarden bij kinderen. 

 

Bij de observatie van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het 

Veldinstrument observatie kindercentrum (januari 2015). In dit veldinstrument zijn per basisdoel 

indicatoren opgenomen. Onder iedere indicator staan gedragsbeschrijvingen van pedagogisch 

medewerkers en/of kinderen. Bij het beschrijven van de pedagogische praktijk gebruikt de 

toezichthouder deze gedragsbeschrijvingen (schuin gedrukte tekst) met daaronder een voorbeeld 

van wat in de praktijk is waargenomen. 

 

De observatie van de pedagogische praktijk heeft plaatsgevonden op donderdag 8 december 2022. 

Gedurende deze middag zijn de volgende activiteiten waargenomen: 

• Vrij spel binnen buiten;  

• Eet- en drinkmoment in mentorgroepen.  

 

Op basis van de observatie is geconstateerd dat de houder voldoende zorg draagt voor het bieden 

van verantwoorde kinderopvang. De volgende situaties zijn onder meer waargenomen:  

  

Emotionele veiligheid  

De beroepskrachten laten merken dat ze de kinderen accepteren zoals ze zijn; ze geven 

complimentjes, maken grapjes, knuffelen, hebben oogcontact en treden bemoedigend op als een 

kind dat nodig heeft.    

Praktijksituatie: Kinderen zoeken de beroepskrachten op als zij vragen hebben of hulp nodig 

hebben. Sommige kinderen zoeken soms even de nabijheid om van een beroepskracht die hier 

vervolgens responsief op reageert. Aan het einde van de middag komt een kind dicht bij een van 
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de beroepskrachten staan wat direct wordt opgemerkt. Deze kijkt het kind aan en laat het kind 

merken dat deze gezien wordt: er wordt op ooghoogte even gepraat met het kind en er volgt een 

aai over de bol. Te zien is dat het kind dan ontspant en lichtjes lacht, hij gaat hierna met vriendjes 

spelen maar wel nog steeds in nabijheid van deze beroepskracht. Te zien is dat er vertrouwde 

relaties zijn tussen beroepskrachten en kinderen.  

 

Persoonlijke competentie  

Kinderen hebben de mogelijkheid om zich te ontspannen en/of schooldrukte af te reageren (bv 

eerst buiten uitrazen, dan binnen iets drinken). Zij kunnen (ook) voor activiteiten kiezen die passen 

bij hun eigen interesse en energieniveau. 

Praktijksituatie: Er worden dagelijks activiteiten gepland voor de kinderen binnen, dit zijn vaak 

knutselactiviteiten die raken aan het huidige thema. Tijdens het onderzoek is het thema Kerst, de 

bso is riant versierd in dit thema en de geplande activiteit is het verven en versieren met glitters 

van dennenappels. Daarnaast kunnen de kinderen ook altijd zelf kiezen waarmee of wat ze willen 

knutselen: er is een riante hoeveelheid aan (kosteloos) materiaal aanwezig waar kinderen gebruik 

van mogen maken om te maken of knutselen wat zij willen. Een van de beroepskrachten heeft als 

taak op deze speelhoek toezicht te houden en begeleidt de kinderen. Te zien is dat er diverse 

dingen door kinderen worden gemaakt van diverse materialen. 

Daarnaast kunnen kinderen die graag actief bezig zijn spelen op het springkussen, buiten spelen of 

spelen met de grote blokken. Kinderen die juist op zoek zijn naar een rustige activiteit mogen 

(onder vooraf afgestemde regels) gebruik maken van computers of smartphone in een apart 

lokaal. Daarnaast is er nog een ruimte specifiek voor de meer rustige activiteiten, kinderen die dit 

willen, of waarvan beroepskrachten zien dat het nodig is, mogen gebruik maken van deze ruimte.  

De bso is ingericht met een aantal speelhoeken zoals een bouwhoek (met onder andere kapla), een 

leefhoek (in de vorm van een kasteel), een verkleedhoek en podium. Ook in deze hoeken wordt 

gespeeld door de kinderen, de kinderen laten overwegend welbevinden zien in hun gedrag en 

vrijwel alle kinderen komen (alleen of met een groepje) tot spel.  

Hieruit blijkt dat er voor de kinderen een ruime keuze is in wat zij kunnen doen en dat zij zelf de 

regie hebben over druk of actief spel en kunnen wisselen hierin als zij dit willen of nodig hebben.  

 

Conclusie 

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

Gebruikte bronnen 

• Interview houder 

• Interview manager/ locatieverantwoordelijke 

• Interview anders namelijk: (Beroepskrachten) 

• Observatie(s) (Donderdag 8 december 2022:) 

• Personeelsrooster (Donderdag 8 december 2022) 

• Pedagogisch beleidsplan (https://www.t-kasteeltje.nl/informatie) 
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Personeel en groepen 

 

In het hoofdstuk ‘Personeel en groepen’ beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

• verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang; 

• opleidingseisen; 

• aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires; 

• stabiliteit van de opvang voor kinderen; 

 

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

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De beoordeling is gebaseerd op een steekproef. De beroepskrachten, invalkrachten, stagiaires en 

vrijwilligers, die tijdens het inspectiebezoek aanwezig zijn en volgens het overlegde rooster 

afgelopen week zijn ingezet, zijn allen ingeschreven in het personenregister kinderopvang en door 

de houder gekoppeld aan de organisatie. 

 

Uit deze steekproef blijkt echter ook dat een van de beroepskrachten is gestart met de 

werkzaamheden (3-10-2022) voordat zij is ingeschreven (13-10-2022) en is gekoppeld (13-10-

2022) in het personenregister kinderopvang.   

De houder verklaart hierover dat dit komt door een fout in het systeem waardoor de aanvraag in 

september al was verstuurd maar toen niet lukte, na de tweede keer insturen is de koppeling wel 

gerealiseerd. Echter wordt er niet aan voldaan aan de gestelde eis: pas na inschrijving en 

koppeling in het personenregister kinderopvang kan een beroepskracht de werkzaamheden 

aanvangen. Ondanks de verklaring van de houder voldoet dit onderdeel niet aan de gestelde eis.   

 

Conclusie 

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

zijn. 

 

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

voldaan:  

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 van een kindercentrum kan de 

persoon zijn werkzaamheden aanvangen. 

(art 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

 

Opleidingseisen 

Beroepskrachten 

De diploma's van de beroepskrachten die tijdens het inspectiebezoek werkzaam zijn op deze locatie 

zijn ingezien. Zij beschikken allen over een passend diploma overeenkomstig de actuele cao 

Kinderopvang. 

 

Pedagogisch beleidsmedewerker 

Een pedagogisch beleidsmedewerker coacht de medewerkers bij de dagelijkse werkzaamheden en 

houdt zich bezig met de ontwikkeling en implementatie van het pedagogisch beleid. De taken van 

de coach en de beleidsmedewerker kunnen binnen een organisatie samengevoegd worden tot één 

functie of twee losse functies. 
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Op deze locatie worden de taken van pedagogisch coach en van beleidsmedewerker door meerdere 

uitgevoerd. Zij beschikt over een HBO werk- en denkniveau (taak pedagogisch beleidsmedewerker) 

danwel over een over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen 

cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk (taak pedagogisch coach). 

 

Conclusie 

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

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 

stagiaires 

Beroepskracht kindratio 

Tijdens het onderzoek zijn er bij binnenkomst 79 kinderen verdeeld over 9 mentorgroepen 

bestaande uit ongeveer 10 kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 13 jaar. 

Enkele kinderen worden rond 3 uur opgehaald waardoor het kindaantal dan uitkomt op 75. Er 

werken deze middag 9 beroepskrachten (inclusief de houder).  

 

Conclusie 

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

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij buitenschoolse opvang 't Kasteeltje, locatie Kempenland worden de kinderen opgevangen in een 

vaste basisgroep. De bso werkt met mentorgroepen van ongeveer 10 tot 12 kinderen per groep in 

de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. Aan deze groepen zijn vaste mentoren gekoppeld, de indeling 

hiervan hangt zichtbaar op de bso. Na binnenkomst van alle kinderen vindt het eet/drinkmoment 

van de kinderen plaats in mentorgroepen. Na dit moment is er sprake van een open-deurenbeleid 

en mogen de kinderen zelf kiezen waar en met wie ze spelen.  

Er is voor elke middag een taakverdeling gemaakt waarin is weergegeven welke beroepskracht wat 

doet (bijvoorbeeld buiten zijn bij de kinderen of begeleiden van een activiteit).  

Daarnaast heeft de bso een aparte ruimte tot de beschikking welke gebruikt wordt voor rustig spel 

en een ruimte waar kinderen, als ze daar behoefte aan hebben, de rust kunnen opzoeken.  

 

Conclusie 

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

Gebruikte bronnen 

• Interview houder 

• Interview manager/ locatieverantwoordelijke 

• Interview anders namelijk: (Beroepskrachten) 

• Observatie(s) (Donderdag 8 december 2022:) 

• Personenregister Kinderopvang 

• Landelijk Register Kinderopvang 

• Diploma/kwalificatie beroepskrachten 

• Arbeidsovereenkomst(en) 

• (Praktijk)leerovereenkomst 

• Opleidingsplan BBL 

• Plaatsingsoverzicht (Donderdag 8 december 2022) 

• Personeelsrooster (Donderdag 8 december 2022) 

• Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum 

draagt er zorg voor dat in de buitenschoolse opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt 

gehandeld. 

(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 
 

Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde buitenschoolse opvang, draagt de houder van een 

kindercentrum er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin 

kinderen zich bevinden: 

a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de 

autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt 

geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen 

voelen; 

b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, 

cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat 

te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving; 

c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 

vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties 

met anderen op te bouwen en te onderhouden; 

d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 

aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met 

anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 

(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 11 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Personeel en groepen 

 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister 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 van een kindercentrum kan de 

persoon zijn werkzaamheden aanvangen. 

(art 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet 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 
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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) 

 
 

Opleidingseisen 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 

aangevangen cao Kinderopvang. 

Een beroepskracht meertalige buitenschoolse opvang beschikt daarbij over een bewijsstuk waaruit 

blijkt dat hij de Duitse, Engelse of Franse taal voor de deelvaardigheden gesprekken voeren, lezen, 

luisteren en spreken beheerst op ten minste niveau B2 van het Europees Referentiekader (ERK) 

voor talen. 

(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 1, 2 en 19a Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 

lid 1 Regeling Wet kinderopvang) 

 

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding 

zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9a lid 3 Regeling 

Wet kinderopvang) 

 
 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires 

De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat 

wordt opgevangen, met dien verstande dat de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten 

beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in een basisgroep wordt bepaald op grond van 

de rekenregels. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2, 3, 4, 8 en bijlage 1 onderdeel b 

en c Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9c Regeling Wet kinderopvang) 

 
 

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) 

 



 

 

11 van 13 

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 08-12-2022 

't Kasteeltje, locatie Kempenland te Vught 

 

 

Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : 't Kasteeltje, locatie Kempenland 

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

Aantal kindplaatsen : 90 

 

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 :  I Kanters 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Vught 

Adres : Postbus 10100 

Postcode en plaats : 5260 GA VUGHT 

 

Planning 

Datum inspectie : 08-12-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 13-12-2022 

Zienswijze houder : 13-12-2022 

Vaststelling inspectierapport : 13-12-2022 
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Verzenden inspectierapport naar houder : 13-12-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 13-12-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 03-01-2023 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

 

Vervelend dat de VOG er niet op tijd was en dat het mis gegaan was in het systeem. De VOG is in 

eerste instantie half september aangevraagd, dit hebben wij als organisatie met deze 

medewerkster samen aangevraagd. Vervelend dat we te laat hebben gemerkt dat de koppeling niet 

binnen was gekomen, waarna we het direct opnieuw hebben aangevraagd samen met deze 

medewerkster. 

 

 

 

 

 

 

 


