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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. 

 
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 (BSO) De Thuisclub ESV, onderdeel van kinderopvangorganisatie Meester 
Zaunbrecher B.V., is gevestigd in basisschool de Edese Schoolvereniging (ESV) en biedt opvang 
aan maximaal 60 kinderen in de leeftijd van vier jaar tot de leeftijd waarop de basisschool voor die 
kinderen eindigt. Er zijn momenteel zes groepen, onderverdeeld in onder- en bovenbouw: In de 
onderbouw worden kinderen in de leeftijd van vier tot zeven jaar opgevangen, in de bovenbouw 
kinderen in de leeftijd van zeven tot de leeftijd waarop de basisschool voor die kinderen eindigt. 

Gelijktijdig met dit jaarlijks onderzoek is er een incidenteel onderzoek uitgevoerd naar aanleiding 
van een wijzigingsverzoek van het aantal kindplaatsen. Hiervoor is een apart rapport opgesteld. 
  
Inspectiegeschiedenis 

Tijdens de onderzoeken voor- en na registratie in 2014 voldeed de locatie aan alle 
onderzochte voorwaarden. Tijdens het jaarlijks onderzoek in 2015 zijn er overtredingen 
geconstateerd binnen het domein personeel en groepen. In het hierop volgende nader onderzoek in 

2016 waren deze overtredingen opgeheven. In 2016 is er een incidenteel onderzoek uitgevoerd in 
verband met uitbreiding van 50 naar 60 kindplaatsen. Bij het jaarlijks onderzoek in 2016 voldeed 
de locatie aan alle onderzochte voorwaarden. 
  
Bevindingen op hoofdlijnen 
De medewerkers hebben tijdens het inspectiebezoek alle voorhanden documenten verstrekt en was 
er een duidelijk beeld van de dagelijkse praktijk. 

  
Conclusie 
Uit dit onderzoek is gebleken dat BSO De Thuisclub ESV voldoet aan alle onderzochte voorwaarden 
uit de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 

  
Meer informatie vindt u bij de toelichtingen in het rapport. 

 
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 vond plaats vanaf het moment dat het eet- en drinkmoment werd afgerond tot en 
met de (vrije) spelactiviteiten. 
  
 
Pedagogische praktijk 

 
Uitvoering pedagogisch beleidsplan 
De beroepskrachten bespreken hun handelen (aanpak, effect op de kinderen) op vaste momenten 
met het team en leidinggevende. Elke zes weken vindt er een teamoverleg plaats. Het pedagogisch 
beleidsplan wordt tijdens dit overleg gebruikt als leidraad. 
  

Emotionele veiligheid 
Welbevinden (4-12) 
Het welbevinden van de kinderen is redelijk tot goed. De meeste kinderen zijn ontspannen en bezig 
met hun spel. De meeste kinderen genieten van de dingen die gebeuren en die zijzelf kunnen; ze 
tonen blijdschap, plezier en trots. Ze zijn met interesse bezig, alleen of met anderen/vriendjes. 
  
Observatie 

De observatie vond plaats op een warme zomerdag. De meeste kinderen spelen buiten op de 

royale buitenruimte. Deze is bosrijk en met natuurlijke speeltoestellen- en materialen ingericht. Er 
zijn verschillende (groepjes) kinderen die met elkaar spelen, bijvoorbeeld een fantasiespel 
('schooltje') of op de speeltoestellen. Een van de beroepskracht is met een groepje kinderen op het 
doel aan het schieten waarbij de bal de lat moeten raken. Binnen spelen een aantal kinderen een 
spel. De kinderen vragen ondersteuning aan de beroepskracht(en) wanneer zij hulp nodig of een 
vraag hebben. 

  
Persoonlijke competentie 
Kwaliteit spelmateriaal (4-8) 
Er is (binnen en buiten) voldoende spelmateriaal voor de verschillende ontwikkelingsgebieden en 
leeftijdsgroepen. Er is gesloten en open spelmateriaal waar kinderen mee kunnen ontdekken en 
fantaseren. Er zijn (enkele) specifieke speelhoeken/-gebieden (bv computerhok, 

bouwmateriaalhoek, werkplaats met gereedschap).  
  

Er is verschillend spelmateriaal op de BSO aanwezig. Het lokaal van de BSO is ingericht met 
verschillende hoeken en spelmaterialen: bijvoorbeeld spellen, knutselmateriaal, zitzakken. Buiten 
zijn twee bakken opgesteld met (buiten)sportmaterialen. In de hal staan computers opgesteld waar 
de kinderen eind van de dag gebruik van mogen maken. Ook de buitenruimte van de school biedt 
mogelijkheden om te ontdekken. 

  
Sociale competentie 
Ontdekken en (her)kennen (4-12) 
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Kinderen krijgen informatie en hulp om contact met groepsgenootjes te maken en te onderhouden. 
De beroepskrachten stimuleren de interactie tussen kinderen met dezelfde interesse of talent. in 
gesprekken en tijdens spel. Maatjes en vriendjes krijgen eigen spel-/contactgelegenheid. De 
beroepskrachten moedigen aan tot dialoog en uitwisseling tussen kinderen. 
  

Observatie en interview 
Twee jonge kinderen zijn nieuw op de BSO. Beide kinderen blijven in de nabijheid van een van de 
beroepskrachten. De beroepskracht vertelt dat zij het belangrijk vindt dat de kinderen zich veilig 
voelen en omdat zij net op de BSO zijn, ze hierdoor wat extra aandacht te geven door met ze te 
praten en interesse te tonen. Ook probeert zij deze kinderen te stimuleren samen te spelen om 
aansluiting met andere kinderen te krijgen. Later op de middag is de beroepskracht buiten met een 
groepje kinderen (en de twee nieuwe kinderen) in een kring liedjes aan het zingen. 

  
Overdracht van normen en waarden 

Uitleg en instructie (4-12) 
De beroepskrachten begeleiden (nieuwe) kinderen actief bij het leren kennen en omgaan met de 
afspraken in de groep. Zij leggen uit wat er van het kind verwacht wordt. Zij geven aan welk 
gedrag bij welke situatie hoort in termen van ‘wat er wèl mag’. 

  
Observatie 
Wanneer een kind dat opgehaald wordt naar binnen wil rennen met een glazen pot, verzoekt de 
beroepskracht het kind om te lopen in plaats van te rennen. Zij vraagt daarna aan het kind: 'Weet 
je waarom ik vraag niet rennen maar lopen? Wat heb je daar in de hand?' 'Popcorn' zegt het 
kind. 'Als je met de pot valt dan heb je scherven in je hand. Dat is net als met een schaar', legt de 
beroepskracht uit. 

  
Conclusie 
Uit de observatie blijkt dat door het handelen van de beroepskrachten blijkt dat de vier basisdoelen 

gewaarborgd zijn. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevrouw D. Cormio, 

locatieverantwoordelijke) 
 Interview (Beroepskracht(en)) 
 Observaties 
 Website (De Thuisclub ESV) 
 Pedagogisch beleidsplan 
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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 
 
Alle aanwezige beroepskrachten (zes) zijn in het bezit van een geldige verklaring omtrent het 

gedrag (VOG) die is afgegeven ná 1 maart 2013. 
  
Het afgelopen jaar zijn er drie nieuwe medewerkers in dienst getreden. De VOG is vóór aanvang 
van de werkzaamheden overlegd en is was bij aanvang van de werkzaamheden niet ouder dan 

twee maanden. 
  
De twee aanwezige stagiares waarvan tevens één stagiaire ook wordt ingezet als vrijwilliger, 
beschikken beiden over een geldige VOG die niet ouder is dan twee jaar. 
 
 
Passende beroepskwalificatie 

 
Alle aanwezige beroepskrachten (zes) beschikken over een passende beroepskwalificatie zoals 
opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang. 

 
 
Opvang in groepen 

 
Er zijn momenteel maximaal zes basisgroepen: 
  
Bovenbouwgroepen: 
 Champions 
 Sporties 
  

Onderbouwgroepen: 
 Kletsmajoortjes 
 Knutselfrutsels 

 Kanjertjes 
 Toppertjes 
  
Elke basisgroep bestaat uit maximaal tien kinderen, begeleid door een vaste beroepskracht 

(mentor). 
  
Er wordt voldaan aan de voorwaarden. 
 
 
Beroepskracht-kindratio 

 
Op de dag van inspectie waren er 51 kinderen aanwezig, begeleid door zes beroepskrachten. In de 
groepsruimten hangen de lijsten met groepsindeling. De kinderen zitten in hun groep aan de tafels. 
  

Tijdens de voorschoolse opvang (tussen 07.30 en 08.30 uur) dezelfde dag is uit de presentielijsten 
gebleken dat er vier kinderen aanwezig waren, begeleid door één beroepskracht. 
  

Er wordt voldaan aan de voorwaarden. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (mevrouw D. Cormio, 

locatieverantwoordelijke) 
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 Interview (Beroepskracht(en)) 
 Observaties 
 Verklaringen omtrent het gedrag (7-4-2017, 10-4-2017, 17-7-2017, 25-4-2017, 4-8-2017, 26-

8-2017, stagiaires: 7-2-2017, 22-2-2017) 
 Diploma's beroepskrachten (mdgo AW, sport- en bewegingscoordinator (3x), SPW, ped. 

werker,) 
 Plaatsingslijsten 
 Presentielijsten 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogische praktijk 

De houder draagt zorg voor uitvoering van het vastgestelde pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 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 vanaf 1 maart 

2013. 
(art 1.50 lid 3 en 3.8g 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 bij aanvang van de werkzaamheden 
niet ouder dan twee maanden. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger is vóór aanvang 
van de werkzaamheden aan de houder overgelegd en bij aanvang van de werkzaamheden niet 
ouder dan twee jaar. De actuele verklaring omtrent het gedrag is niet ouder dan twee jaar, te 
rekenen vanaf de dag van afgifte van de meest actuele verklaring omtrent het gedrag. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 en 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 en 3.8g 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) 
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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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : De Thuisclub ESV 

Website : http://www.dethuisclub.nl 
Aantal kindplaatsen : 68 
 
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 :  Nancy Bakkeren 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Ede 
Adres : Postbus 9022 
Postcode en plaats : 6710HK EDE GLD 

 
Planning 
Datum inspectie : 28-08-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 08-09-2017 
Zienswijze houder : 08-09-2017 
Vaststelling inspectierapport : 11-09-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 11-09-2017 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 11-09-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 18-09-2017 
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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 concept rapport ontvangen en gelezen hebben. De 
Thuisclub kan zich vinden in de inhoud van het rapport. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 


