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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een onaangekondigd nader onderzoek. 

 
Beschouwing 
Sport-BSO Flekss vindt haar onderkomen in basisschool De Rietvink aan de Kraanvogel in Breda. 
De BSO biedt sport en vrije tijds activiteiten aan, aan kinderen tussen de 4 en 12 jaar. 
 
Ruimtes: 
Groepsruimte: 54m². 
De aula van de school: 117m². 
De gymzaal 87m². 
  
Inspectiegeschiedenis: 
2016 
Opname landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen: 3 november 2016. 
Inspectie na start exploitatie: er is aan alle voorwaarden voldaan. 
2017 
Tijdens de jaarlijkse inspectie zijn de volgende overtredingen geconstateerd: 
Domein personeel en groepen: 
2.1 verklaringen omtrent gedrag 
voorwaarden 2 en 3 
Domein veiligheid en gezondheid: 
risico inventarisatie veiligheid en gezondheid. 
Tijdens het nader onderzoek is gebleken dat de houder bovenstaande overtredingen heeft 
opgelost. 
2018: 
Tijdens het jaarlijks onderzoek zijn de volgende overtredingen geconstateerd: 

 Domein 1 1.3 administratie voorwaarde 1. 
 Domein pedagogisch klimaat, item pedagogisch beleidsplan voorwaarden 3-4-7-9-10. 

  
Bevinding op hoofdlijnen: 
Op verzoek van de gemeente Breda heeft een nader onderzoek plaatsgevonden bij Sport BSO 
Flekss in Breda. Het nader onderzoek had betrekking op de overtredingen geconstateerd tijdens 
het jaarlijks onderzoek: 

 Domein 1 1.3 administratie voorwaarde 1. 
 Domein pedagogisch klimaat, item pedagogisch beleidsplan voorwaarden 3-4-7-9-10. 

  
Tijdens het nader onderzoek is na, overleg en overreding, gebleken dat de houder de 
bovenstaande overtredingen heeft opgelost. 
  

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Sport-BSO Flekss te Breda 

 

Observaties en bevindingen 

 

Registratie, wijzigingen en administratie 
 
Binnen dit domein is beoordeeld of de kinderopvang geschiedt op basis van een schriftelijke 
overeenkomst tussen houder en ouder. 
  
 
Administratie 
 
Houder geeft aan dat alle kinderen worden opgevangen op basis van een contract tussen houder 
en ouder. 
 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Houder) 
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Pedagogisch klimaat 
 
Binnen het domein pedagogisch klimaat is het beleidsplan beoordeeld of is voldaan aan de 
wettelijke eisen. 
  
 
Pedagogisch beleid 
 
Binnen het domein pedagogisch klimaat is nagegaan of de houder de overtredingen in de 
beschrijving van het pedagogisch beleidsplan geconstateerd tijdens het inspectiebezoek van 12 
maart 2018 heeft opgelost. Tijdens het nader onderzoek heeft overleg en overreding 
plaatsgevonden op voorwaarde 10 een concrete beschrijving van de taken die beroepskrachten in 
opleiding en stagiaires kunnen uitvoeren. De houder heeft voorwaarde 10 concreet beschreven. 
 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Houder) 
 Pedagogisch beleidsplan 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Registratie, wijzigingen en administratie 

Administratie 

Kinderopvang geschiedt op basis van een schriftelijke overeenkomst tussen de houder van een 
kindercentrum en de ouder. 
(art 1.52 Wet kinderopvang) 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving de wijze waarop 
bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders 
worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind met de ouders bespreekt en de 
wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke beroepskracht de mentor is 
van het kind. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de tijden 
waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal 
aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en 
wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimum aantal 
beroepskrachten op grond van de beroepskracht-kindratio kan op de dagen van de week 
verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van het beleid 
ten aanzien van het gebruik kunnen maken van buitenschoolse opvang gedurende extra dagdelen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de taken 
die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de buitenschoolse opvang kunnen 
uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Sport-BSO Flekss 
Website : http://www.flekss.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000032119992 
Aantal kindplaatsen : 18 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Sport-BSO Flekss 
Adres houder : Kraanvogel 92 
Postcode en plaats : 4822RB Breda 
KvK nummer : 63178230 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD West-Brabant 
Adres : Postbus 3024 
Postcode en plaats : 5003DA Tilburg 
Telefoonnummer : 076-5282000 
Onderzoek uitgevoerd door :  K Zonneveld 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Breda 
Adres : Postbus 90156 
Postcode en plaats : 4800RH BREDA 
 
Planning 
Datum inspectie : 15-05-2018 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 02-07-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 03-07-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 03-07-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 23-07-2018 
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