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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 

 
Beschouwing 
De buitenschoolse opvang (hierna: BSO) Little People Next Step Johannes Verleunstraat 29 in Best 
is onderdeel van Little People, een particulier initiatief met verschillende locaties in Best. De houder 

heeft per 01-08-2015 de BSO overgenomen van Korein Kinderplein. Korein Kinderplein 
exploiteerde de BSO sinds 2011 op de huidige locatie en is ieder jaar geïnspecteerd door de GGD. 
  
BSO Little People Johannes Verleunstraat 29 is gevestigd in de hal van basisschool "De 
Paersacker". Daarnaast wordt ook gebruik gemaakt van de speelzaal van de onderbouw. De hal is 
een ruime en lichte ruimte, ingericht met tafels, krukken en kasten met spelmateriaal. 
Aangrenzend is de geheel omheinde speelplaats van de school waar de BSO kinderen gebruik van 

mogen maken. Ook het buitenspelmateriaal van de school mag worden gebruikt. De 

buitenspeelplaats is recent vernieuwd met speeltoestellen, zandbakken en een volleybalnet. 
  
Op de BSO worden kinderen opgevangen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. De BSO is de gehele week 
geopend van 14.00 – 18.00 uur. Tevens wordt er voorschoolse opvang en vakantieopvang 
aangeboden. Op deze locatie is ook een peutergroep 2-4 jarigen in exploitatie. 

  
Inspectiegeschiedenis 
Inspectie op 12-11-2015 
Het betreft een eerste inspectie onder de organisatie Little People. De inspectie heeft zich gericht 
op items van de domeinen: Pedagogische praktijk, Personeel en groepen en Veiligheid en 
gezondheid. Geconstateerd is dat de getoetste items ten tijde van de huidige inspectie voldoen aan 
de Wet kinderopvang (Wko). 

  
Jaarlijkse inspectie op 08-11-2016 
Tijdens de inspectie zijn de essentiële items van de domeinen: Pedagogische praktijk, Personeel en 
groepen getoetst en is geconstateerd dat de getoetste items ten tijde van de huidige inspectie 
voldoen aan de Wko. 
  

Voortgang 

De huidige inspectie op 29-05-2017 betreft een observatie van de pedagogische praktijk, een 
documentenonderzoek en een interview met de aanwezige beroepskrachten. 
  
Bevindingen op hoofdlijnen tijdens de huidige inspectie 
De observatie heeft plaatsgevonden op een maandagmiddag. Er heerst een rustig en positieve 
sfeer, waarbij de sociale omgang met elkaar voorop staat. De kinderen spelen gedurende de 

observatie de gehele tijd met elkaar in kleine groepjes en tonen nieuwsgierigheid en interesse naar 
elkaar, dat wordt gestimuleerd door de aanwezige beroepskrachten. De beroepskrachten hebben 
een actieve houding naar de kinderen en sluiten aan op de interesse en emoties van de kinderen. 
De beroepskrachten hebben de toezichthouder goed geïnformeerd over de werkwijze die wordt 
gehanteerd. De toezichthouder heeft via de mail vragen gesteld aan de oudercommissie. De 
oudercommissie is tevreden over het contact met de houder, de werkwijze omtrent het adviesrecht 
en geeft aan dat er geen zaken spelen die aandacht behoeven. Opgevraagde documenten zijn door 

de houder direct gemaild en zijn inzichtelijk. 
  
Geconstateerd is dat de getoetste items ten tijde van de huidige inspectie voldoen aan de Wko. 

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Binnen dit domein zijn de volgende competenties: emotionele veiligheid; persoonlijke competentie; 
sociale competentie en overdracht van normen en waarden geobserveerd en beoordeeld. 
  
Er is gekeken naar de kennis van de beroepskrachten met betrekking tot het pedagogisch 

beleidsplan en de mogelijkheid om daarvan kennis te kunnen nemen. 
  
 
Pedagogische praktijk 
De houder draagt er voldoende zorg voor dat er uitvoering wordt gegeven aan het pedagogisch 
beleids- werkplan. De beroepskrachten zijn op de hoogte van de visie en uitgangspunten uit het 

beleid. Het pedagogisch beleid en afstemming van het pedagogisch handelen komt aan bod in de 

teamvergadering. Tevens wordt de ontwikkeling van individuele kinderen besproken in het 
groepsoverleg. 
  
Praktijkobservatie 
Tijdens de observaties van de pedagogische praktijk maakt de inspecteur gebruik van het 
Veldinstrument observatie pedagogische praktijk 0-4 jaar (januari 2015). 
  

Tijdens de observatie is gezien, dat wordt voldaan aan de vier pedagogische basisdoelen: 
emotionele veiligheid, persoonlijke competentie, sociale competentie, overdracht van normen en 
waarden. 
  
Onderstaand volgen enkele praktijksituaties: 
  

Emotionele veiligheid 
De beroepskrachten hebben een vertrouwde relatie met de kinderen 
Tijdens de inspectie is gezien dat de kinderen en beroepskrachten een vertrouwde relatie hebben 

onderling. De beroepskrachten kennen ieder kind en persoonlijke bijzonderheden. Zij gaan op een 
ongedwongen manier om met de kinderen. De kinderen benaderen de beroepskrachten op een 
ontspannen manier en zij delen hun belevenissen. De interacties tussen beroepskrachten en 
kinderen zijn vriendelijk en hartelijk.  

  
Persoonlijke competentie 
Autonomie 
De beroepskrachten geven passende uitleg en aanwijzingen en geven de kinderen de mogelijkheid 
om zelf te kiezen of mee te denken. Gezien is dat een beroepskracht telkens een situatie overlegt 
met de kinderen. Voorbeelden daarvan zijn: voordat er naar buiten wordt gegaan het een goed 
idee is om zonnebrand te smeren en niet te lang buitenspelen, vanwege de warmte. 

Beroepskrachten en kinderen waarderen elkaars inbreng. 
  
Sociale competentie 
Positieve sfeer 
De beroepskrachten zetten zich in voor een positieve sfeer. Ze hebben aandacht voor álle kinderen 
in de groep. Een beroepskracht stimuleert een positief groepsgevoel door kinderen de bevestiging 

te geven op hun samenspel. Een beroepskracht heeft interesse in datgene kinderen aan het doen 

zijn en gaat, naast het spel dat zij met een aantal kinderen speelt, ook even bij een ander groepje 
kinderen kijken. 
  
Overdracht van normen en waarden 
Verbondenheid met anderen 
Kinderen onderling hebben veel contact met elkaar en gaan positief met elkaar om. Er is 

wederzijdse belangstelling voor elkaar. 
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Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mw. Beunis, houder) 

 Interview (beroepskrachten) 
 Observaties (mandag 29-05-2017) 
 Notulen teamoverleg (teamvergadering 07-03-2017, 09-05-2017; BSO vergadering 06-02-

2017, 03-04-2017) 
  
Observatie op maandag 29-05-2017 
Tijd: 14.00 - 15.30 uur 
Aanwezige kinderen: 7 
Aanwezige beroepskrachten: 2 
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Personeel en groepen 

 
Binnen dit domein zijn de volgende items getoetst: 

 De medewerkers zijn gecontroleerd op een passende beroepskwalificatie en een geldige 
verklaring omtrent het gedrag. 

 De basisgroepen en de beroepskracht-kind ratio zijn gecontroleerd. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 

De tijdens de inspectie aanwezige beroepskrachten beschikken over een geldige VOG (in het kader 
van de continue screening). De VOG van één beroepskracht en de VOG van één stagiaire zijn op 
locatie ingezien. De VOG van de andere vaste beroepskracht zijn tijdens de vorige inspecties 
ingezien. 
  
De stagiaire heeft een geldige VOG en deze is niet ouder dan twee jaar. 
 

 

Passende beroepskwalificatie 
De tijdens de inspectie aanwezige beroepskrachten beschikken over een geldige diploma conform 
de cao Kinderopvang. Het diploma van één beroepskracht is op locatie ingezien. Het diploma van 
de andere vaste beroepskracht is tijdens de vorige inspecties ingezien. 
 
 

Opvang in groepen 
BSO Little People Verleunstraat heeft één basisgroep met maximaal 20 kinderen in de leeftijd van 
4-12 jaar. 
 
 
Beroepskracht-kindratio 

Tijdens de observatie zijn voldoende beroepskrachten ingeroosterd en ook uit de planningslijsten 
en roosters is geconstateerd dat de juiste norm wordt gehanteerd. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Verklaringen omtrent het gedrag (van 1 beroepskracht en 1 stagiaire) 
 Diploma's beroepskrachten (van 1 beroepskracht) 

 Presentielijsten (week 20 en 21) 

 Personeelsrooster (week 20 en 21) 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Binnen dit domein zijn de risico-inventarisaties veiligheid en gezondheid gecontroleerd op inhoud 

en volledigheid. Onder andere is gekeken naar de datum van inventarisatie en of de inhoud de 
actuele situatie betreft. In de praktijk is gekeken naar de kennis van de beroepskrachten met het 
beleid veiligheid en gezondheid. 
  
Ook is binnen dit domein gekeken naar de meldcode kindermishandeling. In de praktijk is gekeken 
naar de kennis van de beroepskrachten over de inhoud van de meldcode. 

  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
Bij de BSO wordt een beleid gevoerd dat ertoe leidt dat de veiligheid en de gezondheid van de op 
te vangen kinderen zoveel mogelijk wordt geborgd. Er worden risico-inventarisaties uitgevoerd 
waarbij de mogelijke risico's in kaart worden gebracht, alsmede maatregelen worden genomen om 
deze zo klein mogelijk te maken, de beroepskrachten worden betrokken in het proces en uit 

documentatie blijkt dat het beleid een inzichtelijke cyclus en samenhangend geheel is. Daarnaast 

worden de risico-inventarisaties, de plannen van aanpak en de protocollen beurtelings tijdens de 
teamvergaderingen besproken, zodat de kennis over het beleid van de beroepskrachten zoveel 
mogelijk actueel wordt gehouden. 
  
Eén van de voorbeelden in de praktijk: 
Tijdens de observatie is gezien dat het buitenspelen tijdens deze warme dag kort wordt gehouden. 

De beroepskracht geeft aan dat om het half uur wordt gedronken tijdens warme dagen. Zij gaat 
naar binnen met de kinderen, drinken water en spreekt met de kinderen af dat eerst even binnen 
wordt gespeeld om af te wisselen, vanwege de warmte. 
  
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
De laatst uitgevoerde risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid is van juli 2016. De risico-

inventarisatie veiligheid is uitgevoerd in alle, voor kinderen, toegankelijke ruimtes. De verplichte 
onderdelen van de risico-inventarisatie gezondheid, zoals: overdracht ziektekiemen, binnenmilieu, 
buitenmilieu en medisch handelen zijn daarin meegenomen. De beroepskrachten zijn op de hoogte 
van de ongevallenregistratie, wettelijk onderdeel van de risico-inventarisaties. De formulieren zijn 
op locatie ingezien; de beroepskrachten geven aan dat zij deze nog niet nodig hebben gehad. 
  

Een beroepskracht vertelt dat binnen de organisatie men overgaat naar de digitale risicomonitor. 

Ook zij, als verantwoordelijke voor de risico-inventarisaties voor de locatie, is met het digitale 
systeem bezig, zodat de nieuwste inventarisaties, plannen van aanpak en alle protocollen 
weer actueel zijn voor juli 2017. 
  
Er is één aandachtspunt geconstateerd: 
Tijdens de inspectie is gezien dat kinderen van een andere school in Best worden opgehaald met 
een auto(bus). Het vervoer voor de BSO is niet opgenomen in de huidige risico-inventarisatie. 

 
 
Meldcode kindermishandeling 
Conclusie 
De opgestelde meldcode voldoet aan de gestelde wettelijke normen. 
  

Little People hanteert een meldcode kindermishandeling afgeleid van de Meldcode huiselijk geweld 
en kindermishandeling voor de branche kinderopvang (Brancheorganisatie). 
  

Uit gesprekken met de beroepskrachten blijkt dat zij weten welke stappen zij moeten nemen bij 
een vermoeden en op welke signalen ze kunnen letten. 
  
Beroepskrachten zijn op de hoogte van de wettelijke meldplicht. 

  
Er is één aandachtspunt geconstateerd: 
In de meldcode is niet terug te lezen wie de aandachtsfunctionaris is binnen de organisatie. 
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Gebruikte bronnen: 
 Risico-inventarisatie veiligheid (juli 2017) 

 Risico-inventarisatie gezondheid (juli 2017) 
 Meldcode kindermishandeling (versie april 2017) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogische praktijk 

De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 

persoonlijke competentie te komen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
sociale competentie te komen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum 
exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven na 1 maart 

2013. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Opvang in groepen 

De opvang vindt plaats in basisgroepen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De basisgroep bestaat uit maximaal twintig kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot de leeftijd waarop 
het basisonderwijs voor die kinderen eindigt. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)   
OF 
De basisgroep bestaat uit maximaal dertig kinderen in de leeftijd van 8 jaar tot de leeftijd waarop 
het basisonderwijs voor die kinderen eindigt. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Beroepskracht-kindratio 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste: 
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 4 jaar.  
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar.  

Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten 
berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 3 en 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen)   
OF 
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste: 
- 2 beroepskrachten en een extra volwassene per 30 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 

jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 4 en 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder heeft geregeld dat een andere volwassene telefonisch bereikbaar is en binnen 15 

minuten aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit, indien conform de beroepskracht-kindratio 
slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Bij buitenschoolse opvang gedurende schooldagen kunnen ten hoogste een half uur per dag minder 
beroepskrachten ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kindratio vereist is. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Bij buitenschoolse opvang gedurende vrije dagen kunnen ten hoogste drie uur per dag minder 
beroepskrachten ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kindratio vereist is. Deze inzet 
betreft de tijd voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens de voor dat kindercentrum gebruikelijke 
middagpauze. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De afwijking op vrije dagen of tijdens schoolvakanties betreft maximaal anderhalf aaneengesloten 

uren voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens de voor dat kindercentrum gebruikelijke middagpauze 
gedurende maximaal twee uur aaneengesloten. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt 
afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Indien als gevolg van het afwijken van de beroepskracht-kindratio slechts één beroepskracht in het 
kindercentrum ingezet wordt, dan is er ten minste één andere volwassene in het kindercentrum 
aanwezig. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 9 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid op voor alle voor kinderen toegankelijke 
ruimtes in een kindercentrum, waaronder de buitenspeelruimte. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub 
a Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, 
buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 
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De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk) 

De houder beschrijft de veiligheidsrisico’s op de thema’s: verbranding, vergiftiging, verdrinking, 
valongevallen, verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en 
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn, 
respectievelijk worden genomen in verband met de veiligheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de veiligheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De registratie van ongevallen bevat per ongeval de aard en plaats van het ongeval, het jaar waarin 
het ongeval zich heeft voorgedaan en een overzicht van getroffen maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 3 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie gezondheid op. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, 
buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk) 

De houder beschrijft de gezondheidsrisico’s op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu, 
buitenmilieu en medisch handelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en 
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn 
respectievelijk worden genomen in verband met de gezondheidsrisico’s, alsmede de samenhang 
tussen de gezondheidsrisico’s en de maatregelen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van 
de vastgestelde risico-inventarisatie gezondheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Meldcode kindermishandeling 

De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld die ten minste de volgende 

elementen bevat: 
- een stappenplan voor het omgaan met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 

- toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen; 
- specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld; 
- specifieke aandacht voor de wijze waarop personeel moet omgaan met vertrouwelijke gegevens. 
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2a Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : kinderopvang Little People Next Step 

Website : http://www.bsonextstep.nl 
Aantal kindplaatsen : 40 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Kinderopvang Little People B.V. 
Adres houder : Bijenhei 11 

Postcode en plaats : 5685GP Best 
KvK nummer : 62342282 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Brabant-Zuidoost 
Adres : Postbus 8684 
Postcode en plaats : 5605KR EINDHOVEN 
Telefoonnummer : 088 0031 377 

Onderzoek uitgevoerd door :  Helga Sol 
 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Best 
Adres : Postbus 50 
Postcode en plaats : 5680AB BEST 
 

Planning 
Datum inspectie : 29-05-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 06-06-2017 
Zienswijze houder : 20-06-2017 

Vaststelling inspectierapport : 20-06-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 23-06-2017 
Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 23-06-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 11-07-2017 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

De onderstaande zienswijze is digitaal op 20-06-2017 door de GGD ontvangen. 
  
  

Kinderopvang LittlePeople kenmerkt zich door kleinschalige kinderopvang in een huiselijke sfeer, 
waardoor er meer ruimte is voor een persoonlijke en liefdevolle aandacht voor elk kind. Wij vinden 
dat elk kind uniek is en willen elk kind ondersteunen bij het verkennen van zichzelf en de 
omgeving. Dit doen we door het bieden van een vertrouwde en veilige omgeving waarin ruim 
aandacht is voor persoonlijke en liefdevolle aandacht. Wij streven daarbij voortdurend naar hoge 
kwaliteit van de opvang. 
  

Wij vinden het prettig dat het resultaat van onze kwaliteitsinspanningen wordt bevestigd door uw 
inspectierapport. U gaf tijdens uw bezoek nog enkele suggesties om de kwaliteit nog verder te 
vergroten. Wij stellen deze suggesties op prijs en hebben naar aanleiding daarvan inmiddels 

verdere verbeteringen doorgevoerd. 
  
Mevrouw Beunis, houder 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


