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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: 

• pedagogisch klimaat; 

• personeel en groepen; 

• veiligheid en gezondheid.  

  

In het rapport licht de toezichthouder dit verder toe. 

  

Algemene kenmerken 

Buitenschoolse opvang (bso) Ukkepuk (voorheen De Rakkers) is onderdeel van AVEM 

kinderopvang. AVEM kinderopvang is een kinderopvangorganisatie die dagopvang en 

buitenschoolse opvang biedt in Oss en Landerd. Bso Ukkepuk is gevestigd in het gebouw van 

kinderdagverblijf Ukkepuk en ligt vlakbij de twee scholen in Schaijk. Deze bso biedt alleen 

naschoolse opvang aan. De voorschoolse opvang, vakantieopvang en opvang tijdens studiedagen 

van school vinden plaats op de nabijgelegen locatie bso DAW Schaijk. 

  

Bij buitenschoolse opvang Ukkepuk worden kinderen opgevangen in de leeftijd van 4-7 jaar. In 

totaal kunnen er maximaal 37 kinderen worden opgevangen. De bso bestaat uit 2 basisgroepen: 

• Ara 1: 22 kinderen; 

• Ara 2: 15 kinderen. 

  

Beide basisgroepen hebben de beschikking over een eigen groepsruimte. Ook heeft men de 

beschikking over een aangrenzende buitenspeelplaats die beide groepen tegelijk gebruiken.   

  

Onderzoeksgeschiedenis 

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

De houder voldoet aan alle getoetste voorwaarden. Wel is er een opmerking gemaakt (2021) over 

de staat van de buitenruimte: de speeltoestellen zien er verweerd en beschadigd uit. De 

zandbakrand heeft op diverse plekken scherpe punten en er is een inkeping waar vingers bekneld 

kunnen komen te zitten. Hierop heeft de organisatie de afgekeurde speeltoestellen verwijderd. 
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De zandbak is echter gebleven (2022) en heeft alsnog hetzelfde risico op letsel als vorig jaar. De 

beroepskrachten van deze locatie verklaren tijdens het onderzoek dat er net een akkoord is tussen 

alle partijen om de buitenruimte nu echt aan te gaan pakken. Dit zal plaats gaan vinden tijdens de 

zomervakantie (vanaf week 33), aldus de beroepskrachten en het overlegde plan wat betreft de 

aanpak van de buitenruimte. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt om het risico zoveel mogelijk te 

elimineren: de zandbak wordt zo weinig mogelijk gebruikt en blijft dan afgedekt. Als deze wel 

wordt gebruikt, dan zal het deel wat te versleten is, en de meeste risico's geeft of letsel, alsnog 

afgedekt en dus gesloten blijven.   

  

Tijdens dit onderzoek (2023) wordt duidelijk dat de buitenruimte is aangepakt en dat nu ook de 

zandbak is verwijderd. De buitenruimte oogt nu verzorgd en biedt de kinderen een ruim voldoende 

variatie aan spelaanbod.   

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 

 

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

• pedagogisch beleid.  

  

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. 

  

Uit de observatie van de praktijk blijkt dat de beroepskrachten handelen conform het pedagogisch 

beleidsplan. Hieronder volgt een voorbeeld van een praktijksituatie: 

  

In het beleid staat: Kinderen hebben duidelijke basisbehoeften, naast voedsel, aandacht en slaap 

zijn dat ook bijvoorbeeld regelmaat, duidelijkheid en overzichtelijkheid. We proberen daar zoveel 

mogelijk aan tegemoet te komen. In de structuur van een dagdeel zijn de basisbehoeften zoals 

voeding, beweging en wc-bezoek opgenomen. Zij hebben een vaste plaats, waarbij ook 

mogelijkheden zijn voor uitzonderingen en afwijkingen op het programma. (Pagina 10, algemeen 

strategisch pedagogisch beleid).   

In de praktijk is waargenomen: Op de dag van het locatiebezoek is het weer de eerste naschoolse 

opvangdag na twee weken kerstvakantie. Er wordt duidelijk aandacht besteedt aan de volgorde 

van de activiteiten van de middag (onder andere plassen en handen wassen, fruit eten en water 

drinken, vrij spelen en aanbod workshop, enz.) Dit wordt op beide basisgroepen duidelijk herhaald 

en vervolgens herhaald en ondersteund met behulp van plaatjes. Ook besteden de 

beroepskrachten aandacht aan welke dag, welke maand en welk seizoen het nu is. Dit alles om 

voor kinderen overzicht, duidelijkheid en structuur te bieden in de zaken om hen heen.    

  

In het beleid staat :De gezonde omgeving die we voor kinderen willen bieden heeft ook te maken 

met de keuzes die we maken voor voeding. Daarbij staat gezonde voeding hoog in het vaandel. De 

inzichten in wat gezonde voeding is, is aan veel verandering onderhevig. Ons voedings-en 

traktatiebeleid geeft hier uitgebreide handvatten voor. Daar willen we dan ook graag naar 

verwijzen. (Pagina 12, algemeen strategisch pedagogisch beleid). 

In de praktijk is waargenomen:  Er wordt op de bso tijdens het onderzoek gezond gegeten en 

water gedronken, de beroepskrachten benoemen daarnaast een aantal keer aan kinderen dat 

bewegen gezond is evenals fruit en groenten. Een beroepskracht geeft aan dat het incidenteel 

voorkomt dat een jarig kind trakteert op de bso en ouders worden dan gewezen op de principes 

van het gezonde traktatiebeleid van AVEM kinderopvang.  

  

Conclusie 

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

Gebruikte bronnen 

• Gesprek beroepskracht(en) 

• Observatie(s) (Maandag 9 januari 2023: 14:45 uur tot 16:10 uur) 

• Pedagogisch beleidsplan (Algemeen strategisch beleid AVEM kinderopvang) 
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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.  

  

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, die tijdens het 

inspectiebezoek aanwezig zijn, zijn allen ingeschreven in het personenregister kinderopvang en 

door de houder gekoppeld aan de organisatie. 

  

Conclusie 

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

Gebruikte bronnen 

• Gesprek beroepskracht(en) 

• Observatie(s) (Maandag 9 januari 2023: 14:45 uur tot 16:10 uur) 

• Personenregister Kinderopvang 
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Veiligheid en gezondheid 

 

In het hoofdstuk ‘Veiligheid en gezondheid’ beoordeelt de toezichthouder de volgende 

onderwerpen: 

• veiligheids- en gezondheidsbeleid.  

  

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

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder heeft een beleid opgesteld dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid van de 

kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. In dit onderzoek zijn de volgende documenten 

meegenomen in de beoordeling: 

• Beleid veiligheid en gezondheid; 

• Diverse protocollen en richtlijnen; 

• Diverse werkafspraken.  

  

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 voor ouders in te zien via de digitale ouderapp. Het beleid is voor beroepskrachten op 

locatie in te zien Kiwik., het online systeem waar AVEM intern mee werkt om alle documenten in op 

te slaan en te kunnen raadplegen.  

  

Veiligheids- en gezondheidsrisico's in de praktijk 

Er zijn in de praktijk geen risico's geconstateerd. 

  

Cyclisch proces  

De houder draagt er zorg voor dat de beroepskrachten in de praktijk handelen volgens het 

veiligheids- en gezondheidsbeleid. Er vindt periodiek teamoverleg plaats waar dit beleid of een 

onderdeel hiervan wordt besproken. Uit interviews met de beroepskrachten blijkt dat zij op de 

hoogte zijn van het beleid en betrokken worden bij de inhoud van het beleid. De houder zorgt 

ervoor dat het beleid samen met de beroepskrachten een continu proces is van actualiseren, 

evalueren en implementeren. 

  

Achterwacht 

De houder beschrijft in het beleid de wijze waarop de achterwacht is geregeld indien slechts een 

beroepskracht op het kindercentrum aanwezig is. De beroepskracht is op de hoogte (weet namen 

en telefoonnummers) bij wie ze terecht kan. De achterwacht is de nabijgelegen locatie 't Hoefke.  

  

Conclusie 

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

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode en de handelwijze. Dit blijkt uit 

gesprekken met beroepskrachten en de houder. Door middel van het bespreken tijdens 

teamoverleggen wordt de kennis vergroot en onderhouden. 
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Meldplicht 

De beroepskracht is bekend met de meldplicht. De beroepskracht weet, dat zij bij een vermoeden 

waarvoor ze niet terecht kan bij de houder, contact kan opnemen met de vertrouwensinspecteur 

kinderopvang. Daarnaast zijn zij bekend met de routing binnen de organisatie indien de meldcode 

in werking treedt in verband met redelijke vermoeden bij een kind. 

  

Conclusie  

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

Gebruikte bronnen 

• Gesprek beroepskracht(en) 

• Observatie(s) (Maandag 9 januari 2023: 14:45 uur tot 16:10 uur) 

• Beleid achterwacht 

• Beleid veiligheid- en gezondheid (Versie juli 2022, versie 1.1) 
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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) 

 

Personeel en groepen 

 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister 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 

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 en gekoppeld aan de houder. 

(art 1.50 lid 3 en 1.48d 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) 

 

Veiligheid en gezondheid 

 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de 

veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder 

draagt er zorg voor dat er in de buitenschoolse opvang conform het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid wordt gehandeld. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

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 
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na opening van het kindercentrum. Daarna houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid 

actueel. 

(art 1.49 lid 1 en 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, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 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, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 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, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder c Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een beschrijving in algemene zin van de wijze waarop 

kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen voor de veiligheid en 

gezondheid van kinderen beperkt zijn en welke derhalve niet zijn aan te merken als voornaamste 

risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid en gezondheid en als risico op 

grensoverschrijdend gedrag. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder d 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, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder e Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van 

de wijze waarop de achterwacht is geregeld indien er met inachtneming van de beroepskracht-

kindratio of bij het afwijken van de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten op 

grond van de beroepskracht-kindratio, slechts een beroepskracht op het kindercentrum aanwezig 

is. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder f en art 16 lid 5 en 6 Besluit 

kwaliteit kinderopvang) 
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Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 

(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze, dat hij 

onverwijld in overleg treedt met de vertrouwensinspecteur kinderopvang, indien hem bekend is 

geworden dat een bij de onderneming werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft 

gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die 

gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang. Indien uit het overleg blijkt dat sprake is 

van een redelijk vermoeden dat een persoon zich schuldig heeft gemaakt aan een dergelijk misdrijf 

doet de houder onverwijld aangifte bij een opsporingsambtenaar en stelt hij de 

vertrouwensinspecteur kinderopvang onverwijld in kennis. 

(art 1.51b lid 1, 2 en 5 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, 

indien het een bij de houder werkzaam persoon op enigerlei wijze bekend is geworden dat een 

ander ten behoeve van die houder werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft 

gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die 

gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang, deze persoon de houder van het 

kindercentrum daarvan onverwijld in kennis stelt. 

Indien degene die van het vermoeden op de hoogte moet worden gesteld dezelfde persoon is als 

degene die zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan dit misdrijf, is artikel 1.51c lid 1 en 

2 Wet kinderopvang van toepassing. 

(art 1.51b lid 3, 4 en 5 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, 

indien een bij de onderneming werkzaam persoon bekend is geworden dat de natuurlijke persoon 

die tevens houder is zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de 

zeden of mishandeling jegens een kind dat gebruik maakt van de door de houder geboden 

kinderopvang, deze persoon in contact kan treden met de vertrouwensinspecteur kinderopvang en 

in geval van een redelijk vermoeden onverwijld aangifte doet bij een daartoe aangewezen 

opsporingsambtenaar. 

(art 1.51c Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Ukkepuk 

Website : http://www.avem-kinderopvang.nl 

Aantal kindplaatsen : 37 

 

Gegevens houder 

Naam houder : AVEM Kinderopvang B.V. 

Adres houder : Rossinistraat 9 

Postcode en plaats : 5344 AK Oss 

KvK nummer : 64789047 

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 : Maashorst 

Adres : Postbus 83 

Postcode en plaats : 5400 AB Uden 

 

Planning 

Datum inspectie : 09-01-2023 

Opstellen concept inspectierapport : 12-01-2023 

Zienswijze houder : 23-01-2023 

Vaststelling inspectierapport : 24-01-2023 

Verzenden inspectierapport naar houder : 24-01-2023 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 24-01-2023 
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Openbaar maken inspectierapport : 14-02-2023 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

 

Op 09-01-2023 heeft er een inspectiebezoek plaatsgevonden bij BSO Ukkepuk te Schaijk. 

Het contact is op prettige wijze verlopen en we herkennen ons in de rapportage van de 

toezichthouder. We zien hierin de fijne sfeer, het enthousiasme en het plezier van de kinderen en 

de pedagogisch medewerkers terug. We vinden het belangrijk dat kinderen lekker in hun vel zitten 

en zich veilig en op hun gemak voelen bij ons, want alleen dan kan een kind zich optimaal 

ontwikkelen.  

  

We zijn enorm trots op de vernieuwde en uitdagende buitenruimte waarmee we verschillende 

pedagogische doelen ondersteunen.   

  

Fijn dat onze inspanningen worden beloond met een positief inspectierapport! 

 

 

 

 

 

 

 


