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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. 
Tijdens dit onderzoek zijn niet alle items beoordeeld, omdat er sprake is van een zogeheten risico-
gestuurd toezicht (RGT). Op basis van het model risicoprofiel zijn de onderzoeksactiviteiten 
bepaald. Deze onderzoeksactiviteiten richten zich primair op de kwaliteit van de dagelijkse praktijk, 

aangevuld met aandachtspunten uit vorige onderzoeken. 
Tijdens het onderzoek hebben er gesprekken plaatsgevonden met vier beroepskrachten, waarvan 
een beroepskracht de vestiginsmanager is. 

 

 
Beschouwing 
Deze beschouwing beschrijft de resultaten van dit onderzoek. Na de feiten over het kindercentrum 
(en de inspectiegeschiedenis), volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden elders in het 
rapport per domein verder uitgewerkt. 

  
Feiten over het kindercentrum 
Buitenschoolse opvang De Thuisclub is onderdeel van kinderopvangorganisatie 
MeesterZaunbrecher B.V.  
Deze organisatie bestaat uit nog 2 locaties te weten: 
 BSO De Wingerd 
 Sport BSO Bennekom 

 
De buitenschoolse opvang bevindt zich in basisschool de Edese Schoolvereniging (ESV), een 

bijzonder neutrale basisschool. 
De locatie bevindt zich in een bosrijke omgeving en beschikt over een zeer ruime bosrijke 
buitenruimte. 
Er is een registratie voor 60 kindplaatsen. De opvang is geopend alle dagen van de week, mits op 

de woensdag voldoende aanmeldingen zijn. 
Bij voldoende aanmeldingen wordt er vakantieopvang geboden. 
Behalve naschoolse opvang is er ook voorschoolse opvang. 
  
Inspectie geschiedenis 
2014-07-04: onderzoek voor registratie, met opname in het register 
2014-10-13: onderzoek na registratie, waarbij geen overtredingen zijn vastgesteld 

2015-12-03: onaangekondigd jaarlijks onderzoek, met overtredingen op het domein personeel en 
groepen 
2016-02-02: nader onderzoek waarbij de overtredingen uit het vorige onderzoek 2015-12-03 zijn 

opgeheven 
2016-03-01: incidenteel onderzoek in verband met uitbreiding van 50 naar 60 kindplaatsen  
  
Bevindingen op hoofdlijnen 

Buitenschoolse opvang De Thuisclub heeft de beschikking over een 9-persoonsbus. Kinderen 
worden door een beroepskracht met de bus van verschillende scholen uit de omgeving opgehaald 
zoals: 
 Koning Davidschool 
 Paasbergschool 
 Koepelschool 

 De Lettertuin 
 Caleidoscoop 
 

In juli 2016 hebben de beroepskrachten een cursus interactieve vaardigheden gevolgd genaamd: 
'Oog voor interactie'. 
 
Voor februari 2017 is er een cusus 'Pesten' ingepland. 

Iedere week wordt er met een thema gewerkt. Ook worden er workshops ingepland door externe 
organisaties. Zo heeft er afgelopen maand een workshop 'Fanwork, kindermusicals' 
plaatsgevonden. 
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De conclusie uit dit onderzoek is dat er bij buitenschoolse opvang De Thuisclub (ESV) wordt 
voldaan aan de getoetste voorwaarden uit de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen. 
  

 
Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Binnen dit domein zijn de volgende competenties geobserveerd en beoordeeld: 
 emotionele veiligheid; 
 persoonlijke competentie 
 sociale competentie; 

 overdracht van normen en waarden. 
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk is gebruik gemaakt van het Veldinstrument 

observatie kindercentrum (versie Januari 2015). De cursief gedrukte tekst hieronder is afkomstig 
uit dit document. Om een helder beeld te krijgen van beleid, visie en praktijk is het beleidsplan 
gecontroleerd op inhoud en volledigheid. 
  
De observatie start aan het begin van de opvang. In verband met verschillende tijden van 

verschillende scholen zijn uiteindelijk aanwezig 6 beroepskrachten en 41 kinderen. Een van de 
beroepskrachten haalt uitsluitend kinderen op van school. 
De kinderen zijn ingedeeld in groepjes van maximaal 10 kinderen en gekoppeld in principe aan een 
vaste begeleider/mentor. 
In de basisgroep wordt gezamenlijk gegeten en gedronken met de vaste mentor. 
Vervolgens wordt er gekozen uit: 
 Sport en spel 

 Creatief spel 
 Vrij spel 

 
Na het eet- en drinkmoment verspreiden  de kinderen zich binnen en buiten het gebouw om deel te 
nemen aan: 
 vrije spel buiten zoals spelen onder de bomen en schommelen 

 buiten spel verstoppertje 
 buiten in een zelfgebouwde hut spelen 
 binnen bouwen met blokken in de centrale hal 
 binnen aan tafel puzzelen 
De beroepskrachten (5) lopen rond en houden contact met de kinderen door mee te spelen, het 
spel actief te begeleiden of toe te kijken. 
  

 
Pedagogische praktijk 
 

Uitvoering Pedagogisch beleidsplan 
'De beroepskrachten weten wat de vier pedagogische basisdoelen inhouden (....)'. 
  
Observatie 

Uit het gesprek met de beroepskrachten (2) blijkt, dat de beroepskrachten inhoudelijk op de 
hoogte zijn van het pedagogisch beleid. 
  
Emotionele veiligheid 
'De beroepskrachten hebben vanzelfsprekend en gepast lichamelijk contact met kinderen. Zij 
hebben een professionele werkhouding in situaties die vragen om cq horen bij lichamelijk contact 

(troosten, op schoot nemen, aanhalen, arm om de schouder). Bij iedere vorm van fysieke intimiteit 
laat de beroepskracht zich leiden door de reactie van het kind'. 
  

Observatie 
Een kindje heeft zich pijn gedaan en huilt. De beroepskracht zegt: 'Gaat het kindje X?' 'Kom maar 
schat'. De beroepskracht gaat door haar knieën en slaat haar armen open. Het kindje X loopt naar 
de beroepskracht en kruipt in de armen van de beroepskracht. De beroepskracht knuffelt het 

kindje en fluistert woordjes om het kindje X  troosten. 
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Persoonlijke competentie 
'De beroepskrachten herkennen de signalen van individuele kinderen, kunnen deze correct 
interpreteren en sluiten hier tijdig en op een gepaste manier op aan. Het kind voelt zich gezien en 
begrepen'. 
  

Observatie 
Een kindje reageert stil en teruggetrokken. De beroepskracht zit samen met het kindje op een 
boomstam op de grond. Aan het kindje stelt de beroepskracht open vragen over verschillende 
onderwerpen. Het kindje reageert hier positief op door verschillende verhalen te vertellen. In het 
gesprek geeft het kindje aan dat het kindje het fijn vindt om zo één op één te praten met de 
beroepskracht. 
  

Sociale competentie 
'De beroepskrachten zetten gerichte activiteiten en materialen in om kinderen te laten 

samenspelen. Op passende wijze (zonder verstoren) wijzen zij kinderen op elkaars kennis en 
kunde'. 
  
Observatie 

Drie kinderen zijn onder begeleiding van een beroepskracht buiten papier aan het verzamelen. Een 
van de kinderen heeft een grijptang om het papier op te pakken. De twee andere kinderen lopen 
samen met een zak om het papier op te vangen. Het lukt echter niet om het papier met de 
grijptang in de zak te deponeren. De beroepskracht laat de kinderen het zelf een aantal keren 
proberen en vervolgens vraagt zij: 'Kan ik jullie helpen?'. 
De kinderen knikken ja en vervolgens legt de beroepskracht uit op welke manier je het beste de 
zak kunt openhouden, zodat het papiertje erin kan vallen. 

  
Overdracht van normen en waarden 
'De beroepskrachten leggen uit waarom afspraken, regels en omgangsvormen belangrijk zijn. Het 

is voor kinderen duidelijk wat de consequenties zijn als zij de afspraken negeren of overtreden 
(....)'. 
  
Observatie 

Een deel van de grote buitenruimte is niet beschikbaar voor de kinderen. Wanneer enkele kinderen 
toch deze buitenruimte betreden vraagt de beroepskracht aan de kinderen: 'Welke afspraken 
hebben wij gemaakt over deze buitenruimte?'. 
De kinderen leggen uit dat zij daar niet mogen komen, omdat de ruimte te groot is om iedereen te 
kunnen zien. 
  

Tijdens een spel op de houten balken springt een kindje de verkeerde kant op, zodat het kindje het 
risico loopt om zich pijn te doen. 
De beroepskracht vraagt aan het kindje: 'Waarom is het niet verstandig om die kant op te 

springen?' 
Samen met de beroepskracht wordt het voor het kindje duidelijk welke kant veilig is en welke kant 
niet. 
  

Op basis van deze observaties is geconstateerd, dat de pedagogische praktijk op alle competenties 
voldoet. 
  
 
 
 
Gebruikte bronnen: 

  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (vestiginsmanager) 
  Interview anderen (3) 
 Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen 

 



 

7 van 13 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 01-09-2016 
De Thuisclub ESV te EDE GLD 

 

Personeel en groepen 

 
Binnen dit domein zijn de pedagogisch medewerkers gecontroleerd op een passende 

beroepskwalificatie en een geldige verklaring omtrent het gedrag. 
  
De beroepskracht-kindratio en de stamgroepen zijn gecontroleerd aan de hand van roosters, 
presentielijsten en bezettingslijsten. Beoordeeld is of de praktijk met de theorie overeenkomt.  
  
 

Verklaring omtrent het gedrag 
 
De verklaringen omtrent gedrag van de beroepskrachten (7) en stagiaire voldoen aan de gestelde 

eisen. 
 
 
Passende beroepskwalificatie 

 
De beroepskrachten beschikken over een passende beroepskwalificatie. Er wordt voldaan aan de 
gestelde eisen. 
 
 
Opvang in groepen 
 

Er kunnen 6 basisgroepen zijn. Iedere groep heeft een eigen naam: 
 Champions 
 Sporties 

 Kletsmajoortjes 
 Knutselfrutsels 
 Superclub 

 Kanjertjes 
 
In iedere groep worden maximaal 10 kinderen opgevangen en gekoppeld, indien mogelijk aan een 
vaste mentor. 
 
 
Beroepskracht-kindratio 

 
Tijdens het onderzoek waren aanwezig 41 kinderen en 5 beroepskrachten. Een 6de beroepskracht 
heeft uitsluitend kinderen van school gehaald. 

  
Steekproef voorschoolse opvang 

Datum 

2016 

Aantal kinderen  Aantal aanwezige 

beroepskrachten  

Aantal benodigde beroepskrachten  

 29-03 2 1 1 

22-05 
31-05 

2 
2 

1 
1 

1 
1 

29-08 
30-08 

3 
1 

1 
1 

1 
1 

 01-09 1 1 1 

  
  
Steekproef naschoolse opvang 

Datum 

2016  

 Aantal 

kinderen 

Aantal 

aanwezige  
beroepskrachten  

Aantal benodigde 

beroepskrachten  

14-03  48 5 5 

22-05 
31-05  

35 
34 

4 
4 

4 
4 

29-08 
30-08 

56 
39 

6 
4 

6 
4 

02-09 10 1 en 1 stagiaire 1 
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De conclusie uit het onderzoek en de steekproef is dat er ingepland wordt confomr de eisen uit de 
Wet kinderopvang. 
 
 

 
 
Gebruikte bronnen: 

  
Verklaringen omtrent het gedrag (04-08-2014; 14-07-2014; 17-07-2014; 08-09-2014; 26-08-
2014; 26-08-2014, 12-01-2016 en 23-12-2014) 

  Plaatsingslijsten (2016 maart, mei, augustus en september) 
  Presentielijsten (2016 maart, mei, augustus en september) 

  Personeelsrooster (2016 maart, mei, augustus en september) 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Binnen dit domein is de praktijk beoordeeld op de kennis van de beroepskrachten betreffende de 

risico's veiligheid en gezondheid. 
Tevens is beoordeeld hoe de houder de beroepskrachten informeert over dit onderwerp. 
  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 

De risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid is uitgevoerd op 1 september 2016. 
Tijdens het werkoverleg, dat iedere 6 weken plaatsvindt wordt een onderdeel uit de inventarisatie 
besproken. 

Alle ruimtes zijn aan bod gekomen in de inventarisaties. 
 
 
 

 
Gebruikte bronnen: 
  Interview anderen (3) 
  Risico-inventarisatie veiligheid (september 2016) 
  Risico-inventarisatie gezondheid (september 2016) 
  Actieplan veiligheid (september 2016) 
  Actieplan gezondheid (september 2016) 

  Ongevallenregistratie (september 2016) 
  Veiligheidsverslag (september 2016) 
  Gezondheidsverslag (september 2016) 
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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) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang 

van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee 
maanden. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht, vrijwilliger is niet ouder dan 
twee jaar. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 en 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals in de cao kinderopvang is opgenomen. 
(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 

Ieder kind behoort bij een basisgroep. 
(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) 
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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) 

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) 

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) 

 

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) 

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 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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : De Thuisclub ESV 

Website : http://www.dethuisclub.nl 
Aantal kindplaatsen : 60 
 
Gegevens houder 
Naam houder : MeesterZaunbrecher B.V. 
Adres houder : Straatweg 19 a 

Postcode en plaats : 3603CV Maarssen 
Website : www.sportbsodethuisclub.nl 

KvK nummer : 55309747 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden 
Adres : Postbus 5364 
Postcode en plaats : 6802EJ ARNHEM 

Telefoonnummer : 0800-8446000 
Onderzoek uitgevoerd door :  Hanneke Negenborn 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Ede 
Adres : Postbus 9022 
Postcode en plaats : 6710HK EDE GLD 

 
Planning 
Datum inspectie : 01-09-2016 
Opstellen concept inspectierapport : 07-09-2016 
Zienswijze houder : 07-09-2016 
Vaststelling inspectierapport : 08-09-2016 
Verzenden inspectierapport naar houder : 08-09-2016 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 08-09-2016 

Openbaar maken inspectierapport : 15-09-2016 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

Met dit schrijven bevestig ik dat wij het conceptrapport ontvangen en gelezen hebben. De 
Thuisclub kan zich vinden in de inhoud van het inspectierapport.  

 
 
 

 


