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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 
Deze beschouwing beschrijft de resultaten van dit onderzoek. Na de feiten over het kindercentrum 
en de inspectiegeschiedenis, volgen de belangrijkste onderzoeksresultaten. Deze worden elders in 
het inspectierapport per domein verder uitgewerkt.  
 
Sport BSO de Karmel is een kindercentrum gelegen aan Karmel 4 in Bergen op Zoom. De 
buitenschoolse opvang bestaat uit drie groepen. Op de groepen worden maximaal 20 kinderen 
opgevangen in de leeftijd van 4 tot en met 13 jaar. De buitenschoolse opvang maakt gebruik van 
diverse ruimtes.   
 
Ruimtes 
Ruimte 1: 700 m² 
Ruimte 2: 12 m² 
Ruimte 3: 12 m²   
 
Inspectiegeschiedenis 
2015: 22-01-2015 opname LRK 
2015: onderzoek na registratie: houder voldoet aan de wettelijke eisen. 
2016: jaarlijkse inspectie: houder voldoet aan de wettelijke eisen. 
2017: jaarlijkse inspectie: houder voldoet aan de wettelijke eisen. 
2018: jaarlijkse inspectie: de houder voldoet niet aan alle beoordeelde wettelijke eisen. Er zijn 
overtredingen geconstateerd op domein pedagogisch klimaat, item pedagogisch beleidsplan en 
domein personeel en groepen, item stabiliteit van de opvang voor kinderen en domein veiligheid en 
gezondheid, item veiligheids- en gezondheidsbeleid. 
2018: nader onderzoek: de overtredingen zijn opgelost. 
april 2019: jaarlijkse inspectie: de houder voldoet niet aan alle beoordeelde wettelijke eisen. Er is 
een tekortkoming geconstateerd op domein personeel en groepen, item verklaring omtrent het 
gedrag. 
 
Bevindingen op hoofdlijnen  
Op verzoek van de gemeente Bergen op Zoom heeft er een nader onderzoek 
plaatsgevonden gericht op de voorwaarden met betrekking tot domein personeel en groepen, item 
verklaring omtrent het gedrag.  
Tijdens dit nader onderzoek blijkt dat de overtredingen zijn opgelost. 
De houder voldoet aan de beoordeelde wettelijke eisen. 
 
 
 
 

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

Personeel en groepen 
Binnen het domein personeel en groepen is gecontroleerd op een geldige verklaring omtrent het 
gedrag, gekoppeld en geregistreerd in het Personenregister kinderopvang (PRK). 
  
 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De verklaringen omtrent het gedrag van de beroepskrachten, pedagogisch 
beleidsmedewerker/coach, houders en stagiaire zijn geregistreerd en gekoppeld in het 
Personenregister kinderopvang (PRK). 
 

Gebruikte bronnen 

 Personen Register Kinderopvang 
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Overzicht getoetste inspectie-items 
 

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 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) 

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling met de in artikel 1.50 derde lid van 
de wet genoemde personen inclusief hemzelf. 
 

(art 1.48d lid 3 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Sport BSO de Karmel 
Website : http://www.sportbsodekarmel.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000030507987 
Aantal kindplaatsen : 100 
 

Gegevens houder 
Naam houder : SportBSO de Karmel 
Adres houder : Klaverstraat 15 
Postcode en plaats : 4611RW Bergen op Zoom 
KvK nummer : 61401609 
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 :  E van Peer 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Bergen op Zoom 
Adres : Postbus 35 
Postcode en plaats : 4600AA BERGEN OP ZOOM 
 

Planning 
Datum inspectie : 05-08-2019 
Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 05-08-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 07-08-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 07-08-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 26-08-2019 
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