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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 1 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een aangekondigd onderzoek voor registratie. 
 

Beschouwing 
Op 2 maart 2020 heeft de gemeente Sint Anthonis een wijzigingsformulier ontvangen voor de 
houderwijziging van voormalig BSO De Speelhoeve Westerbeek naar een nieuwe houder van BSO 
De Bezige Bijtjes Westerbeek.  
 
Inspectie maandag 6 april 2020 

Naar aanleiding van de aangevraagde houderwijziging is er in opdracht van de gemeente Sint 
Anthonis een onderzoek voor registratie op beperkte voorwaarden uitgevoerd. Het betreft een 

documentenonderzoek waarbij tevens een gesprek heeft plaatsgevonden met de nieuwe 
houder. De nieuwe houder exploiteert reeds een kinderdagverblijf in een andere plaats in de 
gemeente Sint Anthonis. 
 

Conclusie 
Het advies aan de gemeente is om de houderwijziging door te voeren in het Landelijk Register 
Kinderopvang (LRK). De toelichting op de bevindingen van de toezichthouder kunt u teruglezen 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 
Opnemen in het landelijk register kinderopvang. 
 



 

4 van 10 

Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang onderzoek voor registratie 06-04-2020 

BSO De Bezige Bijtjes Westerbeek te Westerbeek 

 

Observaties en bevindingen 
 
 

Registratie, wijzigingen, administratie en naleving handhaving 
 
De houder dient aan de volgende eisen te voldoen: 
 
Een houder mag geen kindercentrum starten voordat de GGD een inspectieonderzoek heeft 
uitgevoerd. Als de gemeente besluit dat de houder mag starten, komt de locatie in het Landelijk 
Register Kinderopvang. Wanneer er wijzigingen zijn, is de houder verplicht om deze door te geven. 

 
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 

gelezen en/of besproken is.  
 
Conclusie  
De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseis die binnen dit onderdeel van toepassing is. 
 

  
 

Registratie 

Uit dit beperkt onderzoek voor registratie blijkt dat de exploitatie redelijkerwijs zal plaatsvinden 
in overeenstemming met de daarvoor gestelde regels. 

De houder exploiteert reeds een kindcentrum (KDV) in een andere plaats in de gemeente Sint 
Anthonis. Er zijn geen zwaarwegende handhavingstrajecten die de houderwijziging van dit 
kindercentrum in de weg staan. Naar verwachting zal de houder zich redelijkerwijs houden aan de 
wet- en regelgeving. 

 
 

Wijzigingen 

Er is een houder-wijzigingsformulier ingevuld en ondertekend door de voormalige houder natuurlijk 
persoon mevrouw Claessens-Leeijen en de nieuwe houder natuurlijk persoon mevrouw Michiels-
Gloudemans. Het verzoek luidt de houderwijziging door te voeren per datum 1 april 2020. In 
praktijk zal dit echter pas op een later moment vorm krijgen, dit omdat de kinderopvanglocaties 
momenteel gesloten zijn in verband met de Corona-pandemie. 

 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mw S. Michiels-Gloudemans) 
• Aanvraag Exploitatie 
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Pedagogisch klimaat 
 
Binnen dit onderdeel is beoordeeld of de houder een pedagogisch beleidsplan heeft opgesteld 
wat is toegespitst op locatie BSO De Bezige Bijtjes Westerbeek.  
 
Conclusie: 
De houder voldoet aan de gestelde eis.  
  

 

Pedagogisch beleid 

De nieuwe houder beschikt over een locatiespecifiek pedagogisch beleidsplan voor BSO De Bezige 
Bijtjes waarin de kenmerkende visie op de omgang met kinderen beschreven staat. Of de inhoud 

van het pedagogisch beleidsplan voldoet aan álle gestelde eisen in de Wet Kinderopvang zal 

beoordeeld worden tijdens het eerstvolgende jaarlijks onderzoek wanneer de opvang daadwerkelijk 
in exploitatie is genomen. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mw S. Michiels-Gloudemans) 
• Pedagogisch beleidsplan (versie 1.0, 28 februari 2020) 
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Personeel en groepen 
 
Binnen personeel en groepen zijn de onderdelen 'Verklaring omtrent het gedrag en 
personenregister kinderopvang' en 'opleidingseisen' beoordeeld. 
 
Conclusie: 
Er wordt voldaan aan de gestelde eisen. 
 

  
 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De houder en de in te zetten beroepskracht beschikken over een geldige Verklaring Omtrent 

Gedrag en zijn ingeschreven in het personenregister. 

 
 

Opleidingseisen 

De huidige beroepskracht blijft werkzaam op deze locatie. Zij beschikt over een passende 
opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal 
Werk. 

 

Gebruikte bronnen 

• Personenregister Kinderopvang 
• Diploma/kwalificatie beroepskracht 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Registratie, wijzigingen, administratie en naleving handhaving 
 

Registratie 

Een kindercentrum wordt niet in exploitatie genomen voordat een onderzoek heeft plaatsgevonden, 
waaruit blijkt dat de exploitatie redelijkerwijs zal plaatsvinden in overeenstemming met de 
daarvoor gestelde regels. 
 

(art 1.45 lid 3 Wet kinderopvang) 

 

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

Personeel en groepen 
 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
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In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 

a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 
b. 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; 

c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder exploiteert en waar 
kinderen worden opgevangen; 
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 
de kinderen die worden opgevangen; 
e. 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 e 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 
 

(art 1.50 lid 3 Wet 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) 

 

Opleidingseisen 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 
aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
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 Wet kinderopvang; art 15 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9a lid 1 
en 2 Regeling Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : BSO De Bezige Bijtjes Westerbeek 

Website : http://www.kdvbezigebijtjes.nl 
Aantal kindplaatsen : 20 
 

Gegevens houder 
Naam houder : Sandra Petronella Maria Gloudemans 

KvK nummer : 68678843 
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 :  M. van de  Laar 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Sint Anthonis 
Adres : Postbus 40 

Postcode en plaats : 5845ZG SINT ANTHONIS 
 

Planning 
Datum inspectie : 06-04-2020 
Opstellen concept inspectierapport : 06-04-2020 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 08-04-2020 
Verzenden inspectierapport naar houder : 08-04-2020 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 08-04-2020 

Openbaar maken inspectierapport : 29-04-2020 
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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. 

 
 
 

 
 
 

 


